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الوصولعلى؟فيسىفىالإزدواجاهذءدفىوصااللس!اؤلأتهذهل!4الشافي

مما.أثءيوخواالثبابأجلءنمفصلاأءر!4أنةهل4!دانضىهإلى

يسبقتيمدخلالىا)نىهذلماإلىأوصل!ألذىء!جىءرضشأول!ى

4الإزم!اذتجمعاء-ر!طةوءلواحدتقطفىة)خمقىأنفىأملادرأستى

ءمم!خةميم.اطءسإلم!ا!إدىوهـوأطق!9-اقهوالحقمنماقعل

فهالمز
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احننجميميتمالر

ض!

الأ!ياندرا-4إلىالإنسما؟يةحا-لة

الدراسة!-ذهو3يف!4

يعحقدمقسواءكا*ا4؟شالانسا؟معءوصووالمرا!بياكاالأدأنبدهى

يكل-مد.لاوءقبدين

إنمهانكلمجاجةفطشالموصوعهذااسةدتإلى4ؤلإأ-اأوصا-4

وأ،-لوكهو،ه-ئ!كيرت!ءلأ-لىإ،نءأ!ئ!ال!اإلى-اكةفت!خاصص--

4تنماءنةشبقوف،اتبالذمرال!،هذأفىخصوصأ.تهسفا3وباءلتقاده

اس!!طاجآعصرن!!شأننا،حاناي!دأودإنىء8وص،ال!سينالقرن

4؟تنساال!علىالطصيعةص17صزرالتى،ثاطوأو؟:ولمجاهلاخمحمتةأنزيهادا

لميينادافاتوقرب،ا!صار؟،أءإيهاإرولما!أخصهفا.ءأ،-يلةآأأزما

وتةعصا؟،والاممالوالاؤ.؟رال!اوم)-"قارب،والاءصاروالمدنالقرى

تدرسما:دةكلإلىم!ءواا*!ا.حويصب:4والمادت4يمرتالة؟!تاك

العالموصار-:اهضىءولأوحدهإللأذواالماجصأنهأ3،المشهعلاتهذه

نأ-باكذوإنع!دظإن-مديأيرةوبمصغيرةكلفى-ش!"يهالمتهدن

اصهزر!كماهأودقكلثما،شىءكلءلىفادرأل!ا

إصارفىفيدخلللعلم!عءالأبأنالظنإلىاالعاهذاة*ضذمببل

ولأيصحعدمفص،وتأملاتهم!ظاتهدائرةقبقغأووأمجاثهقياربه
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.وصودهاؤكرأضحتىأو،بهيمانالإءو.بو-ودهال!ول

أذ،و،صالأذهـاالىإانلأداثدواإ*ةلا4المو-تطلةلأصثؤلهبادراأنطبيعياو؟ن

يانالأدإخفىاععلاة،درونله!وهـل؟بالأدياخاإؤميناموزنماهـوما:يقالي

ا-4دتالأديانبماتد!ساقماأاحجمة-4اوعامما،إ-لمحطاا!!جذا4والم!!قدات

:ف!أنلابدو؟ن؟صادؤ(1ن5و؟ذجمها،ااباءأءن!ب-12بهايرف

رال!2هذافىنمهافىالإيهر)أفىءلهإلحا-آالأهـةلةألفدرأن:أولا

تهاهاتياووسلموحطتفكيره-لاوردإلىيطمقإلىأنفانال!!ابم"يتعلقما

.ومصيرهوءذهبه

الو!ا!ذافىالآمالءطصحخأ!ا)مملاقس2اختالعامرأن:.ث%دأ

ضا،.شالإاءنالعقلتصدرأكماا)تهاؤلأتاصعلىا)!ؤ-انبيبك!لذاتلم،

ادل-"و))ةوايخن،الحاسهـ4ا)"بائجإلىالو!لفىأمامابحوقدككمأض!و

اكادية.الجاغءيادءيخا!فىأروإءتمأأ"،المث!لم!ة

قءامموفإدتإنرأأوبدينممااةؤمهوءاالسلدد!سأنلأبدةأن:لآثا

:لاالسؤاهذوخا!4ا*قا؟دباقيطةالصرالأصهلة

؟الط!لاءئ!يمالأديالآكاذلم!-درا1!ع!دل

لااوليمخث!وة

بوإفيوما3الكلع!وإلىالقدمفى4عصورصصيئمنذال!!صحانظن

إلىذلمههدته،لأتتبدل؟"4وص!3وةفىطر5،-ؤثا؟ينا)ةواداء4حر!ضافى

وءلى.امالأجرهذه4تمميرءليالذىمالنظاادتهلاءاروملا-ظا4اريىءتهااهدء؟

الفك.نوهوعلمنسال!بهواعرفهاادتىما)ماوقدمأمنىعس!ءامأ!دات.لث!اا"ذه

نفىا)قوافى!ةأهرالظواوعدب!ا.لأءتقاأىذأسياإ.اأم!ر!اءاا:ومع
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افياالجفرو5مياوا)يم4ررالطبحىانوجميعلثدا!حئتد!ثآثإه!ث4زاأ!ايت!حؤتثا

ءفاءألاوظا"فوعامأنجاتاو!،مانءوالحىوءلم.)ألي"ولو-يا(افىتاةوء)م

ا)ظواهر!هظا!هرةزرادراإقأال-وثءنذالمثإلىوما(ألفزيولوجييا)

ءإيهايسيطرحماإ.لا!فىشهالهءونوا-ىءاتنا--4ولأأ)طبجمعية

ؤوانين.ءكأا

الم،أينقواإلىالأ؟-انفطاشا،ذلكقبلءنول،ذلاث!ناءأوفى

.4باتالرءلمومفانشءتا

كلالوؤوث"نأ)*لاهءحن-قمايلءاوؤتذلا!اوءلا؟ضنمأيمذوه

!عالا-تافيفى4دتالفر4ا"ةم!تااهـرإؤظو!!شزضهمط3أاأكنةوا1(5؟عيما)

هذاعلىإنم..والائهروالروالتذ3ا،حافىوتداءىالتخبلكظواهر

.(أ-نمولو-!اا)النضىءإكلهزثىأسالأصها

قيخدهاالتىالعامةاهاتوالأفياعدوا)ةأى-4ا/،ءخماياهـالظوماأ

بيمشالتىأررلاقاتاو-"-:ق4اء-تش!ؤوخ!م)خىظيمأساسآمابخضحأزراد

ؤقد(4والدتنيؤلخافااعدا)شو)وء.ياكيرمةاصح!ثم)قىوالتىض"كلحلمضأم

21تضعأكأإأينواكالةمطردة4اتأينلقوأاص!وءأإ)تولإلم!ذهب

؟يم،ودر،وكىت،-لدون؟بنا)ماماءإمض،ؤصيالراوةأطبرراظوا!ر

.1()؟ينا)قواهذهءن)مم!ففر!اعىو؟قوغير!

معب!تةمالهفسعلىاها--و*ث!وألياحث؟كماريلهضاالذى.أصإلا

يةذماللاتقدم،مةعايناؤوءلىق!3ابفاوءدم،الاءمحماعءلماهأكوكذ.بعض

،ا)طبور!!ننناةو،3بمامايمأ!اوتد"!مماو)يها!نلا!اصئ!اا؟؟ت4ئماؤت:4جاإ

اديئا؟!ذ.عخضيبمدماةولالىإاء*ضا)هل!اح!لذىالمإ!ءرا،تصجمايالراو

واوطالواحدعبدعلىا!يهتورخ!ون:تاير-قءبدكأا-ح)1(

بعدها.وما146ص
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بالعقا؟ديتصلماخاصةال!لمهلىللحنمجوعماضىباقالىيص-عولأ،وانين)ة

.ؤء!قصدكاو!يصلح!حيز!يل!ح-لادطلضالحى

التدينظاهرةؤجمما؟ا-الاجتماء-4للظواهرا!سونالدىلحابثموش

نءتماماإيخيتافمنهجآ،إحده،نولي*ض،ءإمبو-4-لمدونابنقبل-

لتوانينخضوءثابمعدماع!تقادا،العليكماالمنهج

الما!لىفى4ءليماكائتبيانو،لظواهرالوص!يةيقةلطرباافا!ضةو

و؟،و)كلللمللدراصحتهفى-زمابنزمل!،اطاةسفىعل!!وما

!!ما.اءحداث!ردتاصات!مفىأدقهاءلطة.

وذإكلامآامعتقداتهاو.مر4لا%شماىامرااظوايد!اء-ؤدىاهلىإاأودعو

.وغ!ر!الماوردىوالىوالغزيه5-ءو؟فيؤيما!ىأثاإفيبوقى-نيامحاليان

أرس!موواهـهـكافلاعاونأ)ظر!هذه4ءليجمونأنتلهبنىءااا!تاوأو

.1((الىوالةار

ةا):حه.أحةهـاوالوجوههذهأ!:الرلىالو-ديرقىو

،الاقيا.هذابدايهبهدفءلىساروهنخلدونبئامحاولا!ش!وكا

؟أفبطباا)*لمىرا،نهـجاإتصودهـومالكن

العلى.+-أإة
صأأ

و.حه:ءمهلهإلىتيالت!رأالعايذهـب

بته.قيرعليهايمة-رأتمااوا)*ناء!رالمواد:هنءيىات:أولا

.ادالمووصرالعنا!ذهقءتهه!مصاتومعارة4:أيأثا

وقو!ا.فىبرنجهأدىآمالهأوا4الضجرب!فأنال!لمىاضةاهز:ثهـالآ

بنءالساجعحدألمراالوعبدعل.د(1)
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وع؟وصيطخىبيراإحاإلألا-توفرا)كأة4ا،لا-ظتيدف:بعاات

والدرايمهتهـ.البخه

يبقىو،!أ-!ج!.سأتحدأأىنأم!زفىءسوالتاأواداعيشاتأما

تصللأألىا--وكاصهطالاإنوزرلأ،ؤءا!ءنروثوءررلمورفء*إلكذبعد

وهـوهاأوم21ب!مب!ارئتا"جاأءكلإون-صرءءلا)؟17!م-"ةنماإذلاإ))بمم

إيدانا!ذاوفى،تماءا4صادؤو؟شه،أم11عرزتالأقلاوءل،إ.كانهمفى

جىخءنلابدبل،حدثءاءتص!لوهءاأ)--اتبهذهؤديمءنميغ!ث،2لا

ءلمءنبهأت!مرألتبد،ش!اتاإلى)فىأ!أءنيمثأا؟وصوعملةأ،!"خاالمعات

!د.ءفي?للىءما!!الىت!قبةلدات!-فالملااغسىتهو

فى4صادؤ4العها،رووالمعلوماتالم!اوفهذهكونأنءبولذلك

وأ،وموأد!أ41ا6لتجرء"إء.خيصا!صالمجرب-اللإذاءاب!ءس،جماءثا

كلفى4فالنذعبم،ملا-ظإتهفىقا9دبمن!أو،4إ؟ذكابشصألصعارفهكاأت

أضالإؤشؤإةص!جى"ؤلمإعطاؤ!اأو،خ!ا".%4را)"جرفثلوءكماسواءحال

.ين!اتالتقىلىطلأنوالدءوىكذبو!اغالت!رإثأنإسبقاا)طكما

الدتف!؟أ:احثاأوألا-خماملم)*اذلائهءتتتريخرأنبحنئاذا

أتلم-فاإلمطتوصلتق!طر،أ)*!ثا،!ثجسورةرةإؤص!ونااعىمد

وفىالدبضاظاهـرةؤء7ا؟ا،1)ظوا!هـالابرتمابم-4إ2اتخصمالتىا!ينوالةعله

لا-خماعااءرظو4ظءلاءلهحمهـم.مجوفىلاه!ؤعتمدا0ن-لدوبن)ممتممقد

والجاةبها،الا-ضالز،ير)7مإىاوالقبا؟لوالا!ؤوامإمف*وباءنعي!ناتفى

نة-!اأ-حوبا!ذهتيخؤكماتاالظوا!رهذهاصصت!دت؟بجاإلمط،مامعهافىوقت

الظواهر؟رهأ،5ونظاأثباهتتبعو3ذل!،إلاحنط"اوزتتسبقفىأ)ررصورا)ى

هلها،أءلافالتعرلاو،ب!اكس؟لااارسللدت؟س)مخرىأثم!وبريختافى

ؤ!هلمطمعرإلاصوللو،شئون!انحتلففىملليىأو،كوهها!نمااهربينالظوازنليو

ذلل!بؤديهأن؟كنوما،وا)ملاقات،اضوالا"عر،والصفات،أطاع
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-؟وءصإية،تماأوواكألالاأو-"ركاقياشالثفب-ياةفى)؟؟وظاءن!!ه

المحاأ-و!خأظوأههـفىاهذهلهاتخضعالتىنينوا)ةباذاكمقخ)!خر

مضصلة،الأو)ء4ءرهوءخاالب!ةادءومروا--ك!يسأنونون!س.اب!ذام2ؤ

هذهءنالإزء،اال!هشورية!واة-ارفماة4ؤلإصابا:ص(موملا-ظارحمهـمقيرفى

ءوادفىو؟ظااهأش!بتبحءنأوالقاتيخاسؤدتءناسواه،وألعةاءرالمواد

ا.ينؤوءنأ)ظوا!هـالأ-خماء-4هذهجمم2صاا)-ءثهفإلىا)ت!هيوأ--ثإ

المةأجإلىا))-را-اتأصربهـثالتعؤهـذاءلىالدرايم!4أنبرولا

عاانشأش!مأش!ب!مكأ-جااتءحهحلا-حمااءءلم!9اا-حمار4؟ق!دوءإت،يممحةإص!اأملكما!

"اذض!اختاىءنامفون،إدؤ-لمجةاا،للأ-فىإترتتسأرر-"اتاذه5اووضىتو،دغأ،

ءل!علاءالإوااء"آأررتشأ!م-؟-سا)ى!ا!ا)!ءاوإث*وبافى-!ضلي!اننمر

آ-هـهإلىاءأ"الاءوولاضمانةوراأواأسلو3وءد!ا14يموفا!او-ءساؤا3-اأ

.وتا)*صهإق-افىال!.ا؟لوالثوروبهذءر(ريخاررو"ؤدقيلمننواو؟

نوأوواز،وا،كاصر!الهد!ؤأانارفىقاسه)دتباخهاوء-حملا!أشبا!أات:*و؟

فىتإف4صعذلكيئدظكللا،!ج!تحمعا"ات"ت!وا،؟ذلة1،حمالاجىحماء:4ااهرا)ثماوبين

ؤذالذا،؟حر!ااصباو،ءاوع!ا،ءمر!اء:اءلىا"ق!و!،اهرا)ظوهـذهشثون

ذصتبلةإة"ا؟لوااث!*وبأ!ذهحيياةفىمنوظ!؟نما-ؤديهوءا،4غهوال!ر

،اأوب!صاهـرإظوإ!طلرأقااا*لافاتأإدراك،حدإلى،4إللأحيظا4دؤبمم

إدراكحدإلىإل،فقصألدس،اليحضر*ف!ثافىو-ؤش!تأشو-ج!إء)

:رر.4المطالظواهرءنءداهابماالا-تماء!4ا)ظوا!رإطشاىاا)حلاظت

،وا)ث*وبالأءمباضتلالا12واض!لاؤقطور!،وءوامل،وا)بد"4

اي!خثففي!أنلينمحاو،4كالكذءلا-ءلين،وا)*!ورالأزءانبا-!لافو

يا.والدأفةسافأوا!را!2بهـط"تاء+4الا-اهـرالظوب-آاقافقالقو،ا
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ث!اأقربأن!اادءىاقماااتأاطتواءنءيخاتأ-خا:.نوهخهـم

؟حنألىثا)ةأروصغاكلأعخدمهاصهو؟9شأسما19وا؟)قردة،لإأص!انبا

ت!ص!.يرو!اأثنقىاإلىإضاأمأ"إغوا،نالإأستضاهـوفكلمت!ا/ل!أن

.ااة.أانحطأوالإفانصاة4تمرف

،4الدؤ*ةإلم!ظاتواالتجاربو-ءولالصيناتؤكأذلاصا؟4وءح

،4إطاءاثيضاتلتقىاإبخهخر،اداولأتهذهتلىتأصمبائتى4وال!لمي

يدء!صءصوكل،أندا،?ذاءلاإثنؤا!فكلإس!ت!واؤات-ا،وجدتأبل

ذىقبل.دناح!يرةش3أأ!.حاليراحاالأ؟-انإئو،صدقآش3ألاأز4

؟تذهـبا!بالمنهأىو،يئ-ارءا!اتالأبؤأى

صلألة:ا،وهـذهأ)رول!جالمض2

بخضوعالأء-مادءقلنافلابد،-لإلىنصا!أنأردؤاإذأأكاأالحق

وهـو،4كلعا؟يناأروو4"لداو4صكإقىأهـأ!)ظواةجم!ا؟-اتيءمالابربارا!أظوا

واقاع،ا*لمهىاأ):حثه2أر!قمحنأ!نال!واهـذهالىع!لأ-!أإء؟نيةفاءا

رتصلماخي!!4،الجدانهذافىا)*ل!المني!رؤضلأنذلك،ا)ملهثاإخهـص!ا

تاعاوهوا)*!رقإرءةإومةءنمإتاإال!شقاعلانلم*ى،انالادبدرا-ؤ

س!4أمفاؤا4دالإجاوفى،أراطووفى.الجدلفى،شىهكلفى4الهلمب

ال!صرهذافى44التا

يعرضطءلاص،4ءلممصإجاة"ءل!44زقاؤاكقماابالمفبدافإذا

أفكروا،نوالد(ذهـبوا،لع!ح!-باير-تطما4صخىأ،لاتتساؤمنءلىءقله

،ابوالتحةدوالأضط،القاق/!ينشتا+!نفمهذههصة،الا!خلاقووادلوك

ا)مانملافىثيحدثبدأقدوهـوءا،افلاكأكأوا4والسلإيةال!وضواختياروأ

يموننءبأمالىاتعدالدعوةوأيةمجدالوصفيةتساأدراتعدأؤلمم،بباتقركلى
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بقادرة-4لأ-!ماءتااهرأفاوايده!-ؤاءدوؤو،هـةمقرءدىء:اكانلوحىى

الحدشا.ا*ءسافى"العلإب؟ار4ابمأءعلى

منبمأحمىماأو-أ)مالىجالمغء-زهـلىالآن-ىالمثف!لةوءذا؟نت

أجالم!ؤشهلبدأأيعنىلاهـذأةإن،صاسدأ!نقواإلىالوصولءن-ءاليا

ال!جز!ذاسه؟بءنالهحهه.لم،لأبدبل،الاإدىءبزهأوتماهااهالىا

ضةيم.الم!أ)-لىالمت،جءنج1خا

؟أىشىهأم؟ا؟لالويممونأم؟خأالذىجالمغهوالسه؟بيهونلق2

أخ!.ثالب-صوع؟وكاءلة4إحماءالمحىطاألحى!قىأأرراااندزة)ث؟4ا-ةءمة

الا-خماء+4ا!،-الظو.عبخضالمؤء*ونبماكاما!إتءندرءاجرىكلفى

،أ*دكأ،اا،خهجتقءأرءنأثنواا)4ح!ذهإلىاكوصلىلإء؟أ:-،)قوا.ين

الحاضرالوؤتإلى-اممدونابئن5إومداهإ-وحهـمفىءنمبم!مأ-اس؟ن

ءناأليجث،وص،ع)-ةالاوا)وادجمعؤىلأهماأو-تمضشا:-إظبنءتيو-إز

فىلأءهـىاتتمثلو،يخرالتاكا،كااو"وءناطممهاتلملا-ظوااتهدا،ش!اءاهـيق

أ)خرضإلم!بةف!ثا!هلو،4ليلاواا)وادهذهءلىيماءر4ءقلإصليات

إظواهرأمحما)ىنينواأدةإلىعلاخواوهو،ا)*ا!ذاءقإ)-،!دالذى

.الأ-خماء-4

.س)إحاةالوؤتإلىتزرجيزاللاادىإ:اجاساسأوهذا

إلىفي!وثها.ئ!متءايعرضوهو-مثلا.خلدونا/قذهبوقد)

ء،ءلمهمنالمحدثونءليهاإ-يرالنىيقةالطروءهـهكتيرةفابثبه4يةطر

.1()(ياحمماظرءرضفىالهندسؤ

وافى.حدالواعبدعلىد.:خلدونةن1()1
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خلدونابن?سبعدأى،ءشر-خالتاأ)قرنفىأوج!تكةتعد؟

وأ،ءل؟ن!!جاءو!وءاةعل!*جفىون!ث،ج1،3ةسإلى،ز.-ونبخ!4

!االأنصمطجه؟و!"دهماجماءوكلن،!نالعاءلهخذأالذى)حن،ذكأدعى

:ؤ)تالتاالأس!ابإتلميلىااإف!!!ذاءن

؟زار))قوولفىم3)رزوه-ا4صالخااف!مهـووألأف؟ره!خضوءام-ا

ءاثةأدونءيا"أ

وماالحمهلموصوعالنظرىمولالش!أو4الإصاطءناءجزه!-2

وشسط،المتغيرةالتارمجةاءلالروووالأدواتء(الأيفينمنمل!بهيتصل

خا!4؟ملةدثاملة4ءاإ-أال!حث؟وصو!اا!اء4إصا1)-لمهلى،ا!،4صص

؟.ضامناوءنامثهكاتحتمللأصادؤت!جة،الونتضىهحتىالأءخماعيئميادفى

احت!واا)ىالأءمءلاالاق-!طب؟دلأإ)إثاا؟غواا)قطأءدإقلأوواأكناإلةو

رحلى5ءحتةضاا"وأذا-ااالاءم5ءذ!-إرءرا-لءمت!قولا،ب!!

.4ءلمهنايئاؤثهذهتءىأنيهءنولا،4ضاعى

هذاتمواذا،والمفموبالاممفىكلالظواهرا.امهغرءنالمجز-3

211يهمننب"امنلأا،وا)عذنبإصدقاهـلي!خراكا51--مرأؤإنجدلأ

أصلهاأمرفةالاديانودراصه،يتهن!االمط4تإدامناكار!خب!ذاء"طاءلا

قياريخ4الإحماءاءنيتهءقالذىاأماأ!ذاألىأتضات!ظجو-فاورها

.والادوا!الاضب(ءءنب!ايتصلوما؟!وبثاتهإلإأ-ان

يح!مهلأ،قانىلاارتخالتاارسرأيسطالإثسهـنلماكااان!دأذتلمثع!لةظ

وحديثها،ؤد!ممامةإتالمجتةهـ51ا-!علىظدت،غ!هـهاف!ريزصحولااه!و

لةفن،ا"2وقدرا،وما؟!ا،4؟نسال!االنفىءنا4اسإلمز!ما،مت!صلا51ا-تقر

!بحارص4ؤلمهر-اسكأ4وصكلءن،ؤدأصااوء4)حاوا،!4لحاا4أ*لمصأنيناا)"و

واذا4لأتجمايالظو)هربابتصلءافىكلءالادءا"لى4ا!قبةو،ءأىهاطاءن
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بر؟فةصلتهثقطعأنيملافانه،بحثنأءوضوعكظاهرةالديئ؟ن

و-إهيرهاوتداخلهاال!أواهـرلأرتباط.الأ-رىالابئءجمةالظواهـر

يمالثالذىاطبيرالمحبطال!انمهذأنسدةأينجضاوبعضفىبعضهاوتأشها

.؟القدر!هذ.

ءيه:يدلوالقر.آنموجودالعالم

وردماكل،نغابئأ4دنماالنظرا!ةوصهـءنحدامش،س!سواق3-خابا)قر

لاإإ*لماءان5ا)يمصابهذأج!سخاولا،ؤإد!عايميط-بهعاأنعليدلؤيه

ادء-تابهـاصدق4لصرؤ،وا)-جالا)نقدفىتذلأىأابأودإ*ضإلى

كلفىا)*لاءيرخمعأن؟عناالذىإ)حخابوهـو،دا!بهعلهودلا)ته

خلالءن!دق!اا؟-جىوثؤوان!نه)حدر-!،ا)*المفىم!نصوءنؤن

،شما?ءؤا-ءثكاةا-ته)دربهون-1)كا)*4اتالدو؟را،ؤو.ضيمءمم!بخاءلميءزج

فىلانظرإعاء:يمونتأنيمن،ةيلا،ؤأ!لاا)طةولةاتمتط!وأ،4ا!ة؟لمر

م2ال!ل!وزبالأدراكخ-حه4ءلمه؟ن!رةخلالمنأقرآنايقد!اافااطلمول

هذهثل5!سةتقءناخ"ا)ق-*تإثأرأسؤحملى،إست!يماإملىااذأج

إ-ليلداو،ز،لموصوءااءهذ4اصهدتفىطقيقىاأ*لمىاة"أجأءنليمدا،ةكرالة

4القر!التظرة4شهـليإد!أكتنال!لاهجمزذىءين،ولكلالظاهرالأول

إيمانابالأخرىشصلةظاهـرةيكلوتقنينه4الأ-خاعىالظوامر)!

كظاهرة.وبعضبعض!اا)ظواهربين-ت!-ةفاو)نبراللذانثيرإ-أوأشبادأ

مثلالأخرىالأ-خماعوظواهرا"6!ا)م!إفظام!ا-ضأشالا!صادىاك-يخا!

لخ.إ...لها،!أو،أةضاءوا،-4أتراو4والةازو))حو-يهالت!لمةهرظا

:يقدء4ءنإلى1)ةهـآنصا"4

لماكلا?ىاءنعلى!ضيرغل!متا-حمث!(اكءو)"4الةظرةءنالمجزإ

ا،ثا!يءنلمثهكاةعلاجهيربمءنا؟ة-3ا)سلبنكلياءبينوجدبهد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-1،-

أءهـاضبينظهراءلطأصبحبل،قا!يلإلا.العامقا؟ونهاأوأصلهاإلى

.تاعبلحنصواياتوادءوإيناتء8-الأمىأواءدواةاإكن،تهاا-اذاهروأ)ظو

وءنأفقروالحاجةاظاهرةءزيفإثالاءنرا)ط!قظاءرةيعابمفالذى

لا"اسالأءلىوالمثلأقيادةأوءنظاهـرة،والراكأ"اس!ائدةاا)نرقافةظامرة

دواءلأداه!اعلا-4ؤ"جىءإغ..

ا!هـالظرتضينومحاو)تهبالقرآنباتصالهصددونابناسضطاعوقد

هو-ديدعلم-%سيس-واءدتصةحأ!د؟ءاافىاعاأول،ح:تأنالأ-محماء!4

فهايةحي!اءئرالراجأقرنإم!ذ!اريهأنأحدإتظعولم!،إلا-ضماععلم

هذا!صبمح)حلو.ذلكءثروت!إلأوراأدء!وإن،ءثرالخا-عالقرن

لىإلصولوافىؤث-لمهشاألأإ:)-قنينالضة"هدوافىاةهـآناأجمت)!إدهأ!ىتناالةجاح

قيلهءنءيرهلأوهـولات!هلىأأه"اإ!يربمملالمعهء!غت:أعاسيتهـ3ثنقوا

والعانمءوبمودفاتكأجةأ-حمثأ؟وصومالوا-:44الأحاءأإلمط!-دهوءن

أ)حشابوسيصقىوحدهآدتا)قرلحانلتالمطإ!و،مةقودإثرأأ"نايمط

ا)!وانينوصحالذىا-هراأإدأواواقى3و-تر-ا!دونلأبئإقا)ممعاالو-يد

-يمنؤ.الأأ-افىا-حنىسواالا-شماء-4للظواهـرواءاسهـقال!إءت!اعرووالة

يراطةبطاأإحاالدنءن4لأبها،-لما)*لىءنمجهلهصتماب3ثنلالمسلدى

الأفافى.الا-تماعث!ئون!لنى

وانين)ة3اث!ليهأموا)قواءدأقوانيناب!!هإس!ليناغيرت-!وحق

وا)!ا!ربيناا)ق!و"ذهاماه!الملماالماص!ةالحا-4كللىةالتجر-كاأ،!هلوقواعد

ا)حهمر.منماثا)*لمىثماوألمةعرقإ!!لمىلأ-اهـباإ4أة-االا؟أ،تقدءإى

:المدان!ذافىنتقدم!كيف

ربهالتجا51إجر?لالعالاقدرةب!دىر!قيبىاكجرالعلىالتقدمإذا؟ن

ممالات-!فنونالعالاهمقالمحدثينفانا)-جار!هذه؟خ!!جكلن؟4مح!لمووما
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ساالحداالعابدلا/لالتجاربءنم!ذهحصلموهص)ولأإقوناماابهبز

ع!حابلأ؟تماصا4فيب!دانء-صلاالاقدهونماءرفهصإلى-خندأن

،.ءلما?ءسأرقىصارلو-ىاظءأةوفىت!لمما1)ى4اللكلباهل!أءنلغالبا

مجدها،4ؤصىنيةالأ.-االطفولةمن!تداهاسلما)خجاربءلىلرقىايىءوإنما

ءلميه.ود)؟لاألرقىلهذاآأصاكاةااص!لمادرجاتإلىارر%4وتبق

العلومأوالتجاربباءألفانحدثاالعاأواددث-بابرجهلإذاأما

عاية.هـومماأرقىلثىهوصولهفى4البىأملفلا

وأتقدماالى!قلالاءمواكةدمةالأعمبينواصخاألةرق"يمونهناوءن

للتجاربالأ!ءبمهذهءنكل4ء)يمرءدىالفرقهذاإقاءلىو،اقماخرة

التائجه!هروقالا!-كلاد-وءدى،-جملرحدجبلاالرلأهيرري!االتىفي.أ1ئتاو

ةئ!،بهافىالترقى.ءنمهـاز"دشفادتوأس!أ!جارباذه)7الأمةما؟4بنت3وممما

اا.نك!طاءأاوزادقىالترفىبهـا؟!8قلهـكاا-ثمةد.و!أتجارباذه11-إشاماح"خ!ا!و!

:منماالا-فإدةؤيةو3الأجىتجء+4الت!ارب

،ا،،دىا!لمىاللتقدمكاساس))-جريبى)1"لكما2+جالمىاءتمادصحوإذا

،:ىءفىكلالمعملقياربوىفا!اكأقادىفى-الأءخماء"ؤالتجاربةإن

ا؟شرفيوأ!/4)*ءرعةاصراو،له!ساو/كلمل!ا!!ا،*ءللأإاننم!ل!اذ!دوما

تحتاجفلا،وسلو؟اوفحر،و/-4،ولونا،ش!-حكل4اكتلغىقي!عاتهمفى

علىومصدو؟كاالت!!إته!هفىعر-صدالذىأا!عاإلىإلاالدراصكلةهذه

.الهصوركلفىوسلو3ثاز!رهاوأضابا!اووألوانمالهاش!أاخيضلا!

فىممراأث!افىاءدهاوءاالأ"حمماء-4الضجممارب!ذه؟"ثجة)ثنا!كا7)!ضتي:ةا-اأ

اةرداعلأمة-ىادهاوعا!،ا!*أوشز!دءاالحفهارىوعا!د!اوسلو؟

وقيمعقيةدممجتحع/ينالةرقنبموع!د!ذ،آوشةاء-*ادةوالمبهىشمع

اكجا!ب!ذهءن-كصيىءنةكنإةرقاهـوالأ"خماعىالمدانفىيتأض-
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ا،جيالار!فيمنستفيىفالذى.-!دلا"ن!نوئحهانتاأووط+بىا!ا

كلالاجتماجمةأيناقواوقنن،نتافي!اورصد،ال!هـآنتقعهاأ)ىوالأءم

تص!!لذلكي!!لوالذى،ويرقىيئقدمذلكءن-تفيدالذى.ضوكا

.يرمصذلاثتؤكدوالواقعةهـتيالصبال!لمنظروج!4ن5اجعوليش

و!ويرفىصباغةءثانتاو4المعم!خربةمجقاقدسك14ن!ماالإوإذا؟؟مت

نتا!او4الا%!اي4إإ)تيمبرب!قاةنحتىتسطمو!،دية111ايىطةنبجوا

الحل!فا0الا-خماء-4اط!اةفيجواوتماوير4صناتفى!وتت!ابرغم

اككلة.لهذه

الحل:

تجماعيةالىالتجاربق5-تفيدوهةلقدوةفىثماداضثلاطلأنلاريب

الحضارية13ا)تجاربوعا:دأإدةلفاءثلا-يآ4:نفويقدمةؤا)-انيةالإأ-ا

التاريخذللوؤ!ة.الحياةجوانبفىكل،وءحنىش!.كللا،وطوكافآرآ

عنهأخذةموالأءظالأرقىإلىيىظرمخ!ماد!لىوالأزرالأءمأنءلاالوأقعو

-وذالمأك!أنوإن4عىأخذولاناش!أالأفلإلى!"ظرولا*ماإبماطل:ااحق

والأ-فل،الأرقىيةلدالأدقممقإلاخأقلاالأصىأ-قاجمدفاءضلقاحةا

ل!فايةالحلهذايقدمأن؟ص!نومن،المقلدأعتةادفى4مةالاع!!يقلد

ودينه؟اقرآناود-حورهالأ-لرمدينهأنأءإنالذىالمسغالمجتمعءير

خاتمالاناياءحتى6دممنذض4نىاال!التجاربرصيدلناحملاقدةمعا-:رهودسه

الفكرتفيدؤواننءتعلي!اتبقىوماالتجاربهذهنتائجلناوقدما

يقبين:وعليه.أ-لوكوا

الاديان4عهوظالأتجماي"اظوامراؤرا-قيالطىافيجضرورة-ا

4ثما.خصلوءاوالمذاهب

4الاجماييالافضالإلةظرىاواك!والشهولةنظريم.مبووةءس-3

!ةلأرتاولا)!،يىالمنهجةهـورةناوى2ذلاوضرووةأ-لجرح))ق
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الموصوعجوائباكلاتظرىأبالمفمولابدأنا،ذأفىإلعدىالخج

به:يتصلىوما

الاتجماحبرانبركلالإحاحهءلىاقادرااال!اوجودض!رورة-3

وأترقيهوءواهلرخوتارإفياتهوو-ماوراتهلهأض!واختلافالإنسافى

وأالتغييرأوالخبديلبحت"للاإىاالحاحمةأثناالؤإلىللوصول!انحلاله

وكابهأقههوالعا!و!ذا،وصلاصتهاجدواهاىأتمفيهدأأو.الخلل

فيأكا.شىءصسضمنالحقية،بهذهطقلما

ا)!قازيةوعاؤداتها4للافاذقةأم!اا4ألا-حمايالنجاوبرصد-4

وهذا.أضوالأغر51الأهمتدخلدونبصدق4نسعانىللازقديم!او4والنةب

بقضاتاالحبيرابطاالصإلدنءنلأنهعل!وحرصا)قرآنأكدهأعص

.أ-إء4ايام-كأمآصذوالقس،-قماعا

يخينوكقوا،4نجءلي3-تتا،عا؟دهاوءنا)خجاربهذهءنالاستفادة-5

منمثلالا:إسبةومافعلمةل1)فلا.-يهالأء4ة*إتؤإذا،تتخافلأءاء!

فىاءزىاتحقت،بصضهوكفر!(الو-ى)ا)كتابببعضإيما!م

إءمرا!يل.)بنىحدثتماما؟4محتيخ!3الدنيا

الحمامكوظرذاقرأناز!معلاتادرينالطاءوءودأهميهة6-

المغجخلالءقوقوانينهقواعدهؤقدحمعلأيصآوالقادتينوالموضوءية

النتائجنتجأإلذىالاكبرأأ!اا!جودءلىدليل3ءجمةصوإراوال!هظرةأ)طى

الله.وهوالا-"ال-ئح!اربءن

لنكلةال!لمىإلعا؟دصدقء!للتدالالقدوةأوالمىثل4أه!-7

إفرديةاالحياةمجالاتجمهمفىو"ةلاخأ)مقدموء-وةالرا:دة2نالض

اذيالأ)كير،يئالمسلفىا،فطا،أ)صيعا)تصبيقءند،ولأ-!ماءقي
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فىأنم.وفرانينقوأ!تطص!قعنبعدمعلىدالاتا5؟نالم!نالين

والمذاهب:الادبالةفىالباحثيندور

الأديانفىوانباخون،4والفلاصضالمفكرونيعيد!الاوانآن)قد

النظرالمجعلإ*يدالأوانآن.العاموءالحلابوالدارسونوالمذاهه

وإعادتهالحواراتقةيناتالاوآنبل.ص!موبوغمدراسءش!!فى

الئظررإعادةءوضوءيةودرا-4ءلىئهـج5-لالمنالعا!مستوىعل

يتطلبصوءيةموودرا-ؤءلمىىءن!جخلالءنإءادتهواطواروتقهين

هذ.:وذالماصينتجاربإ-اورينواوالدارسيناباحثيناإ-"ضىار

عامبوجهالأ-خماءيةأو،4نيأداوالدراصاتالبحثءيدانإلىا)خ!إرب

لهم.دل!إقر+ناباءحمادإلاصروت!ح؟!وعلاهذأيأقىولا

لى:العلا،نمجزلص!يهاس13:أولا

المذمب.أويئالدهذاقياسدصحة:ياثا

إذالانه،المذهبىالباحهأواله.دنىإ)مالمشأنتممونأنتجبؤحذلك

ءذيبأودينص!-مدىيقيسأن؟كنهلأ،رحثهءناصرءنصيئآ،ل

.ظء4مدىولأ

عارفأيمونأنالمذهبىثالباصأوالدفيلمال!ايمونأنتجبو!ذ!ق

بهإؤءنيناوجاةأزم!رعلالديئأوالمذ!ههذاوأفىألاخربئبئ!ارت

عرفيودين.:!أجقيطهقيئودحرفيأثيطهدينبين4انفزةاضرورةم!

الح....أ،ذهبو-لذلاث،-خصللأأوبه--ضل-ررمحقاتطا

أنيمعلأوبالتالى،الخطأأو*4ال!همدىيفيسأدأ؟ممنلاوالا

ذلاثهثى?قجاهلا؟نطالماأ)ثأنجمهذا%حد!ثهلقاتإلىئطماثط
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!لالرةبثحعوليهالمذ!يأوالديئالباصهيتمتعأنتجبعامو!نى

االاحظ!ة.ودتة

لأىوالتغصبالتحيزأوالهوىغاماكهت!ردأنيجبهـكذالا

ءواءافه.ءلميهطرقيو!واهيغلبهلأحتىدينأومذمب

:الي-ثءغاءسءنكعنه.هـأولىالإنس!ان

الأسا!ىالمطلبأنءلاوالمذا!بأتالأدكلإثنالإجماعقام

)سعادههـوالاجماعيه4الأأمسازالأثطلةو)صكلبلولالذهبولادينلل!لم

."الاأص!ان

إلىخلالهامز،نغظرة-وارأو!سثلكلا+بماتا4ردا!ذهفالتكن

وأ3يئالدهذاظلالفىالإ.-انسعدهل.ءذهـبر،أودينئ؟شياطيمصقتي

المذ*بهذاأوالدينهـذاظلالفىالإ؟-انمم!ءدءن؟يلأاقوهل؟المذ!هب

الا-تماعةالتجاربءقالا-شفادةي!أهصأن-،رولا،الآنبعدوالآن

إلى-وصلناالففهى!4الدرأصهورذفىالزاويةج!رر-ونصورت

،يم!حيد؟4،الصكيرةمجتمما:4دةس!،فردهصه،يد،مه*حد!بم-ءحأ!مئاف

نأ؟متطيع،الاأساقهذاسعدتأالتىواعدوالةأ)قوا.كن3،تثافوبا

إذاخاصة،وا،سته.لالحاكأ!را؟م!اتبمم!مدالىأقوانينان!س!ت

ن5ووجد.ونالقاهـ!ذاظلفىافوذحهذاقد!ا،4.-اتجيأوالواقع؟ن

تسجلهاثموءلىوإح!موخبرةبدقةويرصد!االأجالءاشبيلا-ظ

وأهوىكلحقءنزهةصادقة4خا)صو)-قدءثااطكاءوخبرةالعلاء4بد

.(خبيرمثل":ئل!)ؤ،لغرض

:إذنوا،ذأهب(نالأدظلفالافان

والبحثالدراسةموضعيمونسهوالمذامبالأدبانظلفىالأفان

"*لمى،ا،!جخلالالدرا-تهـءن3:لمجاهـذهإإذاولار-ب،أذن

القوانينتعط!ناأناءتا-حمعاأويت!ءو!كألملإت!ورؤ!ارونوقشت
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إلات!صباوخط!ا!حتهاوءدى،تفور!اويانا،دثأة)أ)ماء4اءدوالةو

ال!!عهسلانسانوتقديمهتحهءقهفى-والذىمبتخاناوهـذاؤييفرإلا

صهلو3فىالنظردفي".ؤؤأدهورأ-لم،قابه؟يىت!طصأفيهيجدأنعمهى

علىاررينواا)*إموبتوابههالا-ناءى.التقدم4للانم!افىأيخ)يآوتصص*فاذ

و-تادته.الإن!انخيركأققطريق

الموةشااقهو
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إد-تواالانسان

البثرحياةفىودهلو-الداحوما،مصدرهوما،الدينفشأمنى

..ا!داقالإتانحقيقه-لإذاناأعل،والو-ىالأولالإنانقى-
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:إوصوعأهذافىالعلاءأه6روالديئاثأمتى-.

تبطتارالمعنىبهذاينلدا:ؤفي؟!!ةوةنسانل!اتصل4-روةيئصةوالد

عبالك!"فأ+!،الأرضظر-لىأ-انإلأو.الإأمسانإو%ودنهزثأ

س!حال!شمريةباأمآأنإلى4والإل!لاهـتاإ--جهوا)يرديةإةدسةا4الدتإت

عالفآهذاء!اصةأ،ت!تم!شهجرةءنكلألاأءرهأالذىبهرءفالوحى

ودلته!برهاعلى4إبرشرأحياة)يبدأالأكأضإلىا!بر؟ت!ءكهؤأخر!،الأمر

نقطع.لموخالقهبربه

.41الهلمبالأ-:-ارأتأماموالأديانئدأمةااءثم!ا.لوض!واالذينوحتى

،4نفمصفهانالإءنعتحئدال!قاأنءلا-مقواولمحضاا)ررقيبمظقتىاولوها

ثأةأنإلىءن!م!بيريقذ!بفري!ا)طصلي!وراءقيوة4أأوبوحىلهاولاصلة

إلم!-يقولون-؟ندفعأالذى،الاأسانوجىودهـد9تتأخركئيرادمالدين

.والصبي!4الأشياءهلمحاءتله-وخا4خوزءن)!ا!إطمقأةوةكطأهذهخاث

ءلاالأنممهانو-ودءنالدينإ-أشهـنث!أةظلكماا)*لماءءنوق!"ل

وأالاجماء"4أدةالفاإلىالدين؟ضهأةأرجعالذى،لم-جم!ون"!نرىالأرض

/طمه.مدتاتإ*ذاابانا)قولءلاالأ-حماء!سالحطأوالاجيخما!4يزةالغر

تانل!ابهوبده"لهإهـوأولذ-اقلأالمجتمعاأنلىإذ!بلذىا!،!دور؟و

ىاجتماءى-ينبيهوإ-طباءأ!اتتبالانيةإدسا1.4.دطشلأقدمأ!أالطووأن

ثكرإن!افىمجتمعبممون-ىز!!لاالأديانثأةتأخرت-.أظره

أفراد-لزمءلماإ"وةالىظامهذأار-ئارووضقورة،ةظامإلىمجاجه

الماةكافىفيدقد5:%-ونبر،لهوممالمنا)ءهـوال!فىالجاءت!!بمصاالمجتصح

4ة!سل!نو4الفلسفيأوالةنأوال!لملاتعرف4/شرتضمعاتباطاضروأ

.)1(دينبلامجتمع

.85صدرازاللهعبد!د:الدين)1(
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ابرضع-أو-افرد-الأولالإنسانءحالدينثأةفىظلخلاف

وله!اجض!لميايصبحأن؟دختى،ا)"ءسئهذاآجدايردأفىت53صات

6خرم!نإلى4مناخ!تجىءفى

بواعثه:والدتنصرر

هذهيد-يخدو؟!نناالموشوعاهذفى"بوتقفصثراا؟راه:ختاف

الو-كامصدرهالهينأنإلىذهبالذى:أحدهمااقياهينفىاخلافات

ا)-دينعلىالإؤ-اناعثإأهـ(،أكونا"ذأأةؤأءاأ)ملياالقوةءنال!!ى

فخ!قع!ياقوةوجودبينبالصلةاسالإكص!ركظرىفدافعحيأثذ

وأفراد.بهالار-صارووإلىالخالقإلىمحتاجكمضطوقوبينه.العبادة

لعبوديه.با

الإنساكا.ةءرمصدرهالد!نأنإلىيذ!بالذىالاتجاه:.مهماوثا

أخإ.4تإثوا!بح!ت!إوفهوظروصاجتهوزممرهالإأ-انأةسءلميهوإلباث

الةوةءنى،12الوحىأصلهاددينبرأنهلالقاوهـو:الأول!الاتجاهأما

دافعةظرةالأنس!انتديئاوسب!4عاوالم!مبطرةالكونلهذال!4الهاأملياا

بينهالصيةهذهإكارورةالإذ-انوشهورعاياتوةكأوالتطعإلىالإزيان

والمسيحية4اليمودز14)لثلا4ا)صماويانلأدبامةونا،ؤقهقيتالةوةباز،مذهو

نءءيزلةأ!اأصحابهايعتقدا)ىأزرأدشتيةأ.4ياالدإلى4بالاضاؤوإلا-لام

،رس.ر:لاد-اناأذتهقاءأ"4فىىدن!ر:اءأىءعلىتزرأدثعلىا)سماء

تباءحاأ.ن!قوأالانةهـاضرءلىإيرانفىأز-أء!اأوشكقد؟4؟4دياوممه

بماالم!اةرناإلىتاريخم!ويرجعا!ثدبلادإلىإمض!ثمهاجزقا-لإلاتر

51كر،بعدأس-2إلى-إريخماترجعالتىنةادبرهميةياالدذاكو3،إيلاداقبل

ص!ن"مظمالآناوتهتهةا،إليلاداز:لاخاءسااقرنا!وإؤرخناةمض

.،!!ستمانس!نوبعضالهند

وحىمنأكأعلىللاصلامألسابقةبعا،رأتبااله،ص!،بد)ليلولا
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باءالآءقئو.ورومااأسةارءفىنهي!دوماإلأالخلوقاتوراهعاياؤوة

.صاحبماء:ادةإلطالناسدءووإقوةاهذهإلىفييروالأجداد

:الهثالس!يلعلىءنهافممثير.الاص!لاءية4أالدياأصحابأد)4أما

؟نأولوبمثلهيأ-واأنوالجنالأنسبهاطخحد!قذاتهالقرآن-ا

و!م!تقهلا.عآوحد!ديمأالت--دىهذأبقاءو،المحير)-*ضأمإحض

وأسص،؟فس!يةوقواعدا-تماء+4ؤوانينءنإقرآناقدمه-ءا2

ياوخفاأحونأوأسرارخ!يرمحبطاعاإلأ)يماإالودول؟لاصالا4حضار

.إ-شفلواةسواطاةىالماختاروالنفس

عليهءربلمم5اده"ش"زهـلطاللهء:دبن!دا)رسالةصا-بصرق-3

.ؤط!ذب

الصدورفىحف!بر!نوالههـآن-إ"كماؤتزةثينا)صلةاعان!ماءدم-4

.الاخرى؟اتأدياأةبلمحس3يلتدأويف-!حرغيرءناؤهو-ورتهو!تا

مصدرها)دينأنإلىذهبالذىالازجاهوهـو:الثافىالأ-جاهوأما

متغقهة،ببظووظروفهتهوصا!أ-انالاقيسءق4وبثلإؤمم!اناحرة

نأءد"ثنالعلىالكهـجشى!-نحوعحلىرتمرورةتؤ!هونالذينمقكثير

دصلأوءا،هةال!أءورشىءإلىتوصإ"ما-أظره!فى-العالىءتاجهم

يتلسونفاصاولذلاثءألاباوعدما-أيضامفف!إثق-ي!دإزبا-4إلىا)ررإم

الو-ثاغيرشىءفىيبا-تجر4فيالاؤسهاالمبحخم!إتفىكلانالأدظمورءلة

وءن،الانسانؤ-ثابمانض!برعا*اها)ط"إلأأءاءآمبمنوأ،إطب-*4أوراءوءا

لهذ.مقدء4الأنس!اذأصلءنايخهو؟نوت!ددتالأراءتفرءتهنا

مجثنالنرفىاستطراداالانسانلأكلالتعرضإلىسهضطرذاو)2ألاراء

.أخرىمرةالأصاىالموشوعإلىنعودثمضه
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:الإنهانأصل

لق؟ص!ال!ايعد-فىذم!ال!اممراةامصدرهينالهأنإ،إقا؟لمينأ؟ظرو-ثةءق

ساع!م!نرطبفىلصدفةواوجدت4خاأولمادة!عاطبزطورا!!فى

قد2ابالر؟نا،هذا.+مماويا3تفاعلاالخليةأوالمادةوتفاءلالتعفنءلى

والأكارءلمىابحارأشواةىءأووالمستنقعاتالبركأوذاتهالماءيمون

ا)قاالحيةإ-194إبادإلىال!!ماوىا)لمتفاعلهذأا؟ح!!-الآراءأخضلاف

اتب!!ون3وأماهاتقياأفىتحر3تزاتإلىتلوثمعديدةياإلىخلاتماورت

معيتوافقنحوعلىلتص!مهذاكأوالخلوق!ذامعتفاعاتوظروث

ألخلوظتيةماولاناتفاءلواا)خطوروظل،بر4سكلطالىوالظروفالبيئة

التى4فيوأ!الخوق!ةوءأ:تهإء؟نمياوالئفاءا!لمدىذمااؤمواكوككيررا

ءت!الطبأت-:تاذلكوخلاليةوالجويةوالبرئيةالماالا!حياهنتأاف!ةوجد

الخلوؤاتبينمقالإذ-انو؟ن،الفةاءمايس!ضحقوأفنتالماء-لتحقءا

،مر3-ءتلموقاتإلىثمت!أو)تنحلوقاتإقولىألا4انءنتطورتأةثا

ء!ةاحل؟تمرتدكا!تات!ياءأ-اتفورانأمم!الاةكاننات-عوا!!!ثم

تهصهورق5ثلهتقلىالتعاورهذابكلملوظل،برعأرءلىيمشىناا-.يى؟نحق

يممالاأطولوءاولاتءاويا!زمالنإمديئالحايمةالقوصورتهإلىبلك

.مأؤكواو

إتطورالتىأ4نظ-اأيىاروءلة-*إطإالىظرياتءاتث!ورهاخرإلى

لاءاركأسىا،ةر)مإل!الاأص!أيىووضعدارونباءماؤكأنت

لاولامالمقاولهاللتطورءىلأ-ااأفعاله!4ابإانيعتقدألامارل!ة!ن

ةزوبو-!دي!-مدكالق!؟والصةاءلأعضاواءمفىانثفبهلءناا4والم!!وهى

،البدةتةتض؟ا-اوةقاءالاءفاتعاورعناإ-!ولةهىالحى!ا!افىؤ؟ت

كثرآر-ةت!ا5-وءن!اشطلمصإ؟!4فىا5%ودلىرةهـت!ا)تاة.ةل!ألزرافة
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افرين(معءضلاةتواءمياةىوالر.يةانذااصاجتهاءلهإصول

احسل.أخعفىلاتهتلنوا)ءسول

)صدهـ4بايعتقدفدارونالتماورت!سيرفىلتلاكلارخدوارونوعشاف

ومقتف!اتها.إءث4اإلىثظاهصماركلأيرجعبينما،*ىالطبوالأنتخاب

ت21دح.نمافإنافيلأصلبترضلماعالأنوأ?لءنداروينور-الة

-"!ىالتىيتهظرضللالءنو-ارفيالإأ-انأ!لءن1)ممشف4.إم!إلم!

بقىحتىالتنازعهذاصاءاتءحوتوا?شهأ).قاءب"ا:ءتأ.كاضاتأأنإلى

الحبيه4مةاوء4،القاوء4نف!4توائمأنا-!طاعالذىو!وإحالا!

وهكذا.المةاوءلمبمطع)مالذىوكلو،هغيروفنى،الأخرىوالخلوقات

من)تطورراوالخلوقات؟أ-لالاتمقافىديدقاعالاؤوزروهدارونءال

إ)قد؟تهـ.الانواع

وثويد،اقرودسلا!ةإلىأ-انالأأ!لكأ-حها!مم!لءحلماوهذأ

لل!ش،تررإ)أصهوالاأتضإبالأنواعأ!ل"دارون3.عابالا-تنشاج!!ذا

،؟!أتاص!أمنلهسابقنوعءنهتماورالانس!انأنإلىدارونىا-2إذ

الهظمى214!كلبمشابمالةرود،وأ"وحأذلكأنعلىول3هاؤاستدل

ةيناميةاعلأدلة"نذ"ثو-ثر،الا-رىاؤاتابوفىيىالانم!ان

.واط-واننسهانالا

اةواأ!و،ةلايم!فيوأ)فيءا)ءلاءناصير143قىدلىوت!إ؟ظىا!ذهقىو

الصيكل4وراءشىءو-وفىعاىعدمالثدليلوهافىتخد!يىوا،هاوءاوروإلياا

الذينأحد،مار3س"و؟ن،ذاتهاا)طي!4والتطولالىالخلق4علإتواس!ظ

!ذانعالاقاءنالمالالحادتيةالمادفدفيتهووضع%جالأ!ذذا5ءقا-!فادوا

،ظنماالا!اعنالأ"النظامعاتءابقهحتىالتصورفىمضهوكاووصهح.المبدأ
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ذكيويبااثشهرتاىا4+-1(1فلسحفظ؟احو4.مىأد!االإتانثارتو

إلعدية.اكيةلجلاث!ترأو

اديئمانعفهو،ال!في.ددرمونظر!فىالاؤصانكانهناومن

يصونأندونوفكرهإتصسة"تدينالذىوهوومبتدعهوخالقه

ىأدونآخربمعنىأو،4والأنسا؟الافانإ؟ثءنضار!تعقوىهناك

علقدرةكل؟ظر!فىأءطتاا)ىأصبيعةا،!4الط!ارجبقرى-إثر

!ةالطهماتصلعأعرع101::لممممظليةو"ى.إيروالتدوالابداعالحاق

-ذطا2وخلةشجرةالإنسيانجذإزا.ءطب!نفيهاالإأصصانءدثما

ذلك)فقياءأ)ء!هفنونءلاءالهاإكلشجدتها*ت!الص!-ارعحت.دأيا

اللفاثفإلإ،اتض:فبه!زالرطا،جديدثوبرزثفى.الابترافيع

ه-ذ.):!ولو.جديدءنمةا)طهكأاقتةشنتعردأيةحتىاءضراء

جسدإنها،وات5جسدءن3!كليستأقداىإاءاؤ!االتىالأرض

فيهاأبذر.4ؤالانساأمإنها،أم!اء!ا*تعللطءإن،حىءاشإنها،وروح

تطكمإمها..أسانلإا)لتص!م-أد!ا*ةذلمةا)ط!إن.تانا-يرعرعالذور

بم؟لة)يى+خاإنها..رر4اطتغذوا؟،لاطتفتغذوةحم!آوأطمالعةل

4شوز،الشصىءروبآيا!هامقالراخولي!رو-!هاكاعرعينفى

وقصطلى،مأواكإلىوتأوى،ا!ثياباو!لبىتطعملاه!ابل،وكفىزح

نفأ!منك،الالامعلىو،بىأءث،خرواآإتذلككل،ادةأةادفء

الترابهذاوإلى،شفيئأخاكص!أيتهالدأئا..وظإىمفاصلى

ثأتمنكإننى.بدأ-صةإلىسيعود.ةرحاجذلاتجدىسيهود

.1(،)أعودوإيل!

مقأعلبةوةالأ؟-انصلى،الاقياههذاأ!ابيرفضوهكذا

الف!حياةءنةقلا918صوالد"ت4)افلممهينالألوهية4!ب)1(

.39الجدبدصاالمافى
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.والممتقدا!والأ+ة؟رلاالاض!كلتمدءا)ىالمابهيةال!يئةأوالإيعة

وبيئتهوظروفهلحاجتهتبهاوصاغهاالاد،نصةهماالاديانأنصويرون

مل!الاأصانولمجتوقدالإيمةأنوالواقع":بر!صونهنرشايةول

الاسطورقيفةالوظممماتلذ..الوجرهب!ضمنالخيالت!به-اصة

ليهخياثض!ياتصيهترعأنالا؟-،نإ-شعأحمعبم!ضاهاالكما4أطرأزترأوا"ل!

إلىتتحولك!،الأعسبادىه،أروأءأ،-ممونقدألشخصحماتوهذه

.،بعد)1(ة؟.."4آ

علىأباعثاتفسيرفىثىمذاهبالأقيا.هـذاأ!اب!ذ!بدناوءت

دين.إلىالا!بموءءلىلهوالدؤح)نالاف"ذاتدين

علاالباعهوتعلإلتفيرفئالعديدةالمذاهب!ذ.إرجماعيمكنناو

.4ليادااهاتالأفيإلى،دينإلىثهولجوالأ؟-انتديئ

."وقلت9-انالا-وى5!ا):اءث-مسيرإلىيذهباقيإه-ا

.مطبر-4،.ينأ*رأ"/عثإ"اا-ف!يرإلىيذهبهاقي!-2

.،الضفثيرأو1)"قل،بالباغهتةسيرإلىيذهباقيأه-3

.،4ضاسءاكة،را)باثحه-مسيرإلمىيذهباقياه-4

.،الاج!ظءبةالحاقي"بالبانخه-بئسيرإلىيذهباقياه-5

رأ!فى/،ضخابضثا-ء!معوقدخداخلقداله5االأفيوهذه

يد.جد.ا-جاكاأو!ا-صدوءىتاط!سوةدواص

هنىا+نجا.ثفصيلكللاط-!لىذله؟كاسفأنجاهدينو-.!اول

.الا-خاهاتهذه

.ةقالهاالمرجع(1)
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وزلم!قه:الا؟سانخىوف

بخرففيةأداا)حتقداتظ!ورالاديانناقدىصثرون3الأيعلل

و؟"ناكا.الطبيعةمظاهرثنلضعفهآ.ظر"وقلقهالأتان

و؟ن،الو-ودهذأفى4ال!كروقواهالائىانحواستنب!تلمجن

شىءإلمطيطمئنولأي!د،شى?ولهكليجهل؟لطفلال!ميدالزءنذلك!

ضزعا،هولأإلأها،طيرىلاهـذه/ط!و)-4خو،ءيرهمنمزعحتى

ابالس!وءدإذابهف!ف،فيفماهـدأنهإلأجرالش!ءنيعرفساولا

ويختر،تلحابرقوا،رأسهءل8-،ظتإطروا،زوقهكل،يخوك

،51-:دسحابةأمامفتفىمسأ!وا،الجبالإصوتهؤيمزيصهوتوالرعد

أوؤاتفىءكأ-اتوبإممروا،الاربرإءكا!إلىأش!!التصدوت!ر

أوقاتدون

نات!إوزإذاوالالوانالأف!لالخنافةاناتوالمجوبالوح!وثههوناءبي

.وا!واماطمثرأت

الأولىالا؟م!ا.صةطفوك4فىالاز4+انحر*ءروإتالخلوقاتهذهص

ئفالخاحرك!-نعهوصاينالدمصدرالأنمان/إنالقا؟لميناء!ت!قادفى-

كلفىشور!عو،ا!إط-وةكلفىتلس.الحذرالمضطربالقلق

.شرا4وو

،لاخطارباالمهتلىءاطضممذاوس!نة-ءالخلوقهذايجدوحمن

شيئآت!المادالاصصإحةمق؟إكلاأص!صااالبادىالض!فوهو؟يفعلماذا

..الاطلاقعل

فواها/يعت!سنؤ-روالىيعودأتالأأدلوقذا5امامةرنلم

.-يقولونهـكذا-وفزعههمهسثقذهعايا،ءإ.؟!اءمثمضو
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وذبابنفسهلخرج.فزعهعلىوفزعا!هءلاهماإلأأفم!4زدهوام

ءتيقءلىوأقدر،قى-4منأعظمفوةءنوالأمنالنجاةيطلب

له.الطمأنينة

و؟هتاكاالطبيعةءأ،مفا!روالرهبةأط-وف-إهئروتحهـتء:اومق

ثفهعاىظ!نهاظدرةاوخافها؟ئناتأولةوىالانانولاهانجه،إذن

نفعها6يضهقوث!رهاليتقعاىالتقربلهالحرصنفسهمقوالرهه9!أطو

ينفعما،تعبدآ!4!اوكا+ةاترىالإءلمبحرخةأص!ءتعليهعطه!اوتستدر

ويتقىأذأ.ليأمنعبدهيؤذىوما،نفعهلضهنالبدافىالأنسانءبد.

نسجهو)1(وءنمالأديانئاقدىمقشونالأ!يقرر.ماوه!اشره

نءإ)قدثحذزتمإذا:يقولالذىجرردكيرك)2(حلأ3؟+ه

)3!رضظعاتو-جعلوهاأحها)ءضاات!لةوأنتتط*ونذ"تاالأميرش

،يزةأ)فر"

فىينيةالها،متقداتظهورللأديانئيوال!اورادلاكنبهضلمل9كذلك

دخلون5،عام4إوصينةلغررا،علىالأرضو-ودهيةبدامنذالأتانحياة

علمااطقيقىالباءثصأخرىارو.هـينةازقولإلىي!برونهوكغريزةأبكوف

الأولىا*رازأءنباعتبارها،التديئ،يزةغرتمى؟فم!ثاو!ثالتد

؟نلو؟إلحاد!ءنيدافعرنالملأحدة!ى4ؤإنساأفسكلفىالمتم!ك!4

الطي!زمقخلائهيت!بىونبهموقدولهموءةءلهطرت-متمكةا،دت:الإلحاد

.41بدعواءالق،المعصرمالإلهورونها

.اللالكتابا2،اقه"لفهءؤفىالعةاد(11

.للعاوف001صالراحدعبدعلىالماوصهية)2(

.172صيم!لإمهةولىالو"ودفىالصراع)3(
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طوالابرتمعات!؟نريةفىعامةظاهـرة،الديئ،كانفيةالغرمذهوعن

ايمونافىذأالمدبرةا)ملياالقوةءنالبحثإلىأفردايدفع.الإنىاف!خالئار

.4بالوأسطأوء!اشرةوعبادكا

الدينوأن،دينإلىالطبي!ء4وخلقغايابنف!تهتدىأفطرةأأنأى

.ويرضه؟االأة-اة؟ا)طاخمعيتوافق

فىيتضحلاوا)تديقتالدءلىا)"اءثتفسيرفىالاقيإههذاأنو!ح

بر-وناجه3.ةولإشيرماوصدأنهإلاوالةقاداداإثنآراهءن3*في

لمصاحةيعملأنش!أ؟4ءقالذىامقلاأرادتأىامماالطبي!4أنبيد)

برجسونيرى)الجىاء4فىنمتند،أنلضأنهامقأأىةينالغرأرادت؟،أترد

اكظامذلكإعادةإاأة-ؤإقاءءن-بمفإشاقد(بطهمهءدقالأتانأن

-الغريزةأىوسد!!ا،4الفردبترعتها)"قلبهيخلقدالذى"!ىالطه

الذىيدزرو،)1(ورأىالدفيب!ايتهينالتىالأصاءأيرواظتالخر-لاثهو

المجهفىاتم!اىأ!سالةالإلهحبولفىس،4اصإ-يزةإخرباالدينيخاط

لكحهي!.-صإحلاثصص!حمالاتعلىتفيرهفىآمعتمدالجأم!ى

تفير.إلىءتاحبهاكدينت!سيرلأن،ئصارهأيقلالاتجاهوهذا

3:ير،جدلمحلاللاينعامبوجه!!الانص!الل!لوك!دوافعازالغرفاعماد

سوخاصابرجهالدتكأللسلوكدواةح-ازال!رأى-اءتمادهايم!قولا

.الغموضءنالحالهذاعل

:،صاف!الاةالعقلء

وأ،الندينزة!*رأواطوفإاخدلمحنوانماا)دءإىالباءثيكلإلو؟

13صالخطيباذتكر-معبدأدنوااكلمسفةبينالالو!44ؤضب)2(

002صبرجسونءننقلا
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بال!هـينةأو-بطبعهمدقالإنسانبأنافولاعل-الاء!ماء""يزة!الغر

التىالأساسيةا،فيةإلىحميزتماءأئزإكرأاحيزءلىفيهـجتيهاف!فاكجمةاطنم!

.،ا)مقلهو!الأخرىئناتال!4كازءنالأنس!انبهايتهين

ءباخهفىراءحرأىلهميسمعن2و)،الله،بهكتافىال!قادتقول

المعدودالرأىصاحب،موللرماكس،المحدثيناالصاتعلاءإماما)روقيدغ

فهو،والعباداتبالعقا!دوءلازتهاالأساطيروء*اقالاخماتائمتهاقفى

الافانفىيةؤعر4هبوموا!4العقلأوالوء!اأى،1):صيرة،رإنيؤءن

!واتش-حءاهـا،-ا،ساةثررنةمضعلىكلء4فىظل-؟!اوأ

ا"سشفيقاس!إيماالعقلمن!4%نؤتبينأنيفوتنا)نالوراءإلىاالافن

علمةصدلة.!ة/إنساا)ةولوأن،3دء3!أوامنذضصا!مهمق؟؟ت

.،ديىعا؟قيوم)نهقول!و"اإ،4،ثأحميم1مماقأءنالتدر!

الإنسانأن،موللر"يرجح-ال!قافىتةول؟-الرأىلهذاوءصداقا

الذىالأبدوجلالالمجهولبروء4أحسلأنهءثدهأوا+لمنذت!ينقد

و!و،ا)كونفىيراههاأعظمإوء4أ)!تهءتل.4وأ،اةتها"لهليم!

له!ةوالعقا؟د؟أ!يرالأ-اخورؤ،صى،با)ضياءالفضاءءلأالتىالثفمس

.)1(واللهجاتالل!اتبينالمقا:لةءق

شديدةحيرةبعدعاحبهأ.خذالذىهـوالاقياهح!ذاءرففىلظ)"4

وءن،ايفب*4ماوراءوإوهام،الحسأءماورلاتأضإلىأشدوكأط

التدينبدايةكاأشهئدوأ)مقاطيرالأ-اءنطلمآ%قام،تواكحاالأوهـام!ذه

يصنلموقتفى،ذإك؟لمطالهقلاصطروقدى،ا"-رأءياةفالهبثآو

!ائقجهلهعنيهوضه:ىءءنيه-ثطةلاإلافيهالإن!ان

له.حوءالأنبا

17،18.)1(الله

http://www.al-maktabeh.com



-36-

بمبا،ثبامحملااينا،وعندفيهشىءكلادىكانالوجودوهذا

،وىالعقلمذاو-*"ت،وفكرهلإفاناعقلأثارثاتاوالأرواح

الإنساقلامقلتخجلىظلالوجودهذا،والأرواحالأشه)عهذهإلى

كانوالظوررالتجلهذااحلءرمنمر--لةكلومعفثيئآآشإلهويظدر

تا5أمامالعقلءاء4ت!دأصى،تهوه-ودأيادتهيطورويغيرالعقل

ولةطإلىالمههؤهذه)تنحوءاوإ،تبدهـاوا)؟؟-اتاسترصاءالو-ود

و!ياتهجز!ءاتهتحمالنىا)قوأنينءنوا!!فالوبمودمذأ)فمم

.وأ)عيات.يماتالجز-ؤد"2االتىوالوظاءف

الإئسافىالتفكيرفى4كاذال!ام!عة!قدوالتدينئيواندالإلهأنإلا

تتخلأتييرأل!ءنوأصبحالمجردوبحثهبالطبي!قكهاحت!خ!ل

واءتزجتارز!اتوويا-إرفيالءاوف-تها31التىاءت!ادأتهاءننيةالإذمها

ووجدانما.يا!ا

وا!دةدر-!ءل"أجصألىاحالدىئدال!قاتظ!رألاءا:*عيآوين

.والأف!راطالعقوختلافلأ

العقلبينالصلةتفمسيرفىيئ!فمذاهب4الفلا-ةمنكثيرذمبوتد

اطواسضمهادغبمالو-ىإىاياا)قضاأنيرىمثلا،فدي!رت،،والطهيعة

فنجدنتصورهاأوهـامأو،أهاقىأخلاءأءؤأنذا!لافىو-جتهنكلمطلةتا

مجردأنهاخالأثعاءإ*ضو-ودفىجازمآاعتةادآنعتقدأتماأثناءها

.وخيالاتأحلام

الحواسشمادةفىكالثهفىمترء4زشعأشهءلبروكاكما؟ءوتد

نإ5:يقولطأنلهوساغ،!و(سناؤيهاؤمملاىااطقرلكلن!دهوأ

وجودولا،ءهـجودةأضماإلإفايخيلوإ.مما،الخاهـجفىلهادوجرلاالمادة

والعقل.للروصاالا
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لهاأو"صورا).!ءفىآرا؟تابينو،-فقيآآ!لف!4فءاإينقزرلاو

!ناكا؟سو،نه-براثىءايقع4ن!سالو!اوفى،ثفيآيتصورالعقلبل

العقل.ضارج:ىء

ذلكوغير4؟)"توا4و؟ثسله3؟او*اوأشباهواد5ءنءأحولنافكل

.أ-لامو+ص!اثوخداعو!ديرهتةفى

وصناء!هويخالأتهالعقلأت-صورءنبهونأنوهدلااهششىءوص

1)قا4قية-صاات-ودإو؟!هكأإل،ءالة،1لاتخى!اكارلأؤاواءلأراليسضاو

21-و-اتءىيالاتوافىالأز.؟.رتن4اطأر-ت!اهالأثأءااكخيرلأ-ة:ل

ف؟ؤألأولتت!و،ويخالو!إلىالمادةتت!ولاوهكل.لهابات5زلملا

هما.وءيرومماوبري!رتدنظرفى-..ق-قىاإنلاتأيمحمااو

نأقررالحديثسال!2فى4دتا،1الفاسفةت"يممار3سو)ممن؟رل

الفكرىج!االتأنو،دحتتوبمو!أوودة*ظيهرلدتالهوا)-ثا!ى4ي!الط

المرآ)4؟ظالآدىالمخؤ!ن،الةممرءلىءياتللصه!-؟سا!ا)والمادى

في"صجالمخهذأءح8المادياتأى"تتفاءلو،الحياةعادياتءليهاتهمكى

كالصناعاتومادىوا،وسيمقىكالأ!دبلمحكرىعقلىا،لتاحاكفاءلهذامق

فيهااللحمءن!ؤهونماأالمادغءنزا!داأثاا)هةلؤلمايسوالا:ضتراعاله

هوالذاقلالتفاتهـذا،مادىشىءأىثأنصمانهأوالحركهءلالتفاضاصيات

ن5ينوالد،4ذنماال!اةالحبوألادىفىكرىأ)فىإتضاجأءنهصتولدالذى

وظ!4المادت"أ!-ثجةاال"ئةةينل5ا)تفامنءأ"جمعىعا؟د،النتاجهذابين

.(المخ)المم!ماةاللحم

:"4الخاصالمدبمة"

اطياةوجودمفذجمي!!االاشربةحياةرقالهينوبمءدلاؤحإأنيبدو

http://www.al-maktabeh.com



-38-

وبا)خريزةبافىوفذل!-"الأنيبدوالآن-ىالأرضعلى4الأنس!إنب

يئالدوالتدينو-ود)سراز-4المفالا؟بةتحمللمأ)تحالات!ذه)مهلكلباو

ت-تهداوليالأ؟-اقا)مةليقأخأذلكبكلأوذإكإثى?قأ)-ياحمللأن

5-ذاأصحابة"4يدعىالذىالوؤتفى،لال!4هذاي!قنععلىكادليلإلى

ثدة4ءفيبحاقةتهءطدمدءوىة!كل،العدىإكجأيتب!ونأكمالأتجاه

إلىداؤحآ4أولةهذهءون.والإنسانالدينبينللصلةازتب!7سلسلةفى

.أملهىاال!قللإقىاعيمفىلأءط،والافتراضالتخمين

القولة!ن،أخرىإجمابةعنأ!لمي؟عاالعقلدحثأنءابي!يآو؟ن

التدينإلىنمم!انالإجروظيةتماو؟.تللإذم!انوههت4خاصإحص5بوجود

ول+95+أ!ةالاسضحياهءلمكة!ىأ!+53لمورزاأىثفى4عصالخاا"إ-كةوهذه

الأءتقادأكلوهـى"والأءواتادات21!!!-اةاءإصفياءأى

"فانوالحيوانلإا/ضرب،؟أوق!4إذاسىيهرإاضربلطفلفا،ابإلأربا

فىلهاتمثلهوالأشياءتحفلهفى؟أطةل؟نالا"ول،سانالإأني!خيقدتايلورو

.الاءحياءصور

ظواهـرفىواةمهدخمفسعيراتةسيراهـذا،صب"-سهـربرت،م!:قو

.ءالاصتجاؤكلليلفىيواؤقهلاوءالأيىخيا

ىأ-الاءربا!ء.اةيؤءن؟نسسص!فيرأىطاالاءولفالإأسان

أقدمهىالا!سلافعادةلأ!ن4ءيتلو؟؟ت-ىاط!اغصفةءإيهاضىفى

في!سسبالمنامفىأصاتالاء-الأولالإنعسانأى-ير!او؟ن.اباداتا

علإ4ط2فروضآتتقاضماهوأنها،موتهاب!-ىوكأصىقىجىباقيةأكا

)1("اةالحببقدو!%ءالأءاءلاباهالآكفروض

.اوول4أصإ11/23ضاللهءؤ)فهفىا!قادا)1(
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مقآصادب!سا؟!اتالخاصة111.-كةهذهأنإ!!"بربرون"يذهبإحماإ

4:ءتكحبلةابئء!ألدىبوجدوقد،ة"أ،و!ويةأرر.!رواا)5!ثرةذوى

أ-اناأإوإقناع؟4أ)فردتالالمرة)ممبحالاأ-افىالىوعالضإ)!ايلص(

جميعقىالنوعءتاةجمهاتت!لقإ"ىاحبرىاا،صالحسهإجلفى4ءصهاطت)نونجى

.-ءجى-ت؟-ل-ياءلاا

اينهيصلاالذىأ)-!فأوبالأ!لهامالحا!4هـذه،برسون،ويىمى

.ا"هاةدفعةأوانشازوةبينو

رخاأصب!شاحتى،بر--ونةذهنفى!ذهياةالحيدف!ت!بطورتوةد

مغفصلة-يرا!أ3!ا)ع!و،تتغيرلأوتهـ-"يريز31إ"تااذ"ةلا!خيرا4!ضب

1)نخبةبدي!4قى-صاوأوص121أععلتشجلو!ىالموجوداته!هءن

الروحا؟!ن.ا)كباقرةبار3منإقاتار

ل!واءنا)تدءلابراء"!أحلاء*ضإأظرفى4ىاطأالما-كةكا؟توهـعذا

وأراطدسأو4فياندإ-كةإرإأوأ-ثتباأو!الأ)!ام!يت

ذ)ب!.بغير

:"4الا"خماءتأ!حا-تي8

الألهامأى،الحدس"؟ا!كةنالتدءلىأهـاءثا،برجس!ون"ؤص؟

أقوأء3أفذأذلمون؟:ؤلا؟لأفرادبهاتخهلمتعا)ىأ"..!-لك.أحسففوا

اط:ي!"ابرأنإنمم!افىمجتمعصفىالدتنوجىودءلاا*اءثافمم!رف!ذال!

صا-ت!ضسقيقإلىؤصدت،الىاسءنالأدنذاذالخا!4الما-3زو!"تعضدما

زص!ت،وحما-1214ء4إفردأءصاء4يناك:ازنهـىءقاءت!هاء4إ-خماء4

ةيها،ؤفىوالجاعةقودالذىدالهلدىإ-4الدللنزءت!ء:لدا"الحدس،

وحياةالهردئةسفىءثنرص!الدتنوجودءلث5ايبات!يروبا)تاى
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نيإذاإ4إافعفاله،والجاء"الفردأجلءنعند؟ذتنالهوكانالجاعة

الا"خماعية،الحاءكأهـوا)حفقةفى.يمونأفرأدأوفردقلبفى-ولدقد

مق؟أتصاجتهاأنريبةلا.ء4النقهذهقباتقدالجاعة؟نتوإذا

.ذ)كعلىيآقوباعثاوالقبولهذاوراء

أم!انالأعةدني"الدافزعةأخلق4الصبيهإلى،برجمسون،جعلهناءدق

الأ!-اءايرافردا-يالفىزرولدصةمن،الاجتمايلةالحاجةلأرضاه

تحملوهحهودألهوءبادأت)41وآباباأرفتمبحتتطوراىا"وا!رازات

.الجاء4وحماءت!4الفردت.زعاتإثناتوفيقالىتؤدى،ليموالتعاالوصايا

منبهتوءىبمانالتدزغةصيمابثوا)فرداسغشثالذىزحأن

اكى4الخاص4الماحهونفمص4فىثيئآكانوالمع!وادتالجادات!ور

الماممةهذهحركالذى؟ن.وإن،الا!ءمأوالناسأفذاذلدىوجرت

حركالذىؤإن،وصهءادتها-يرهاإلىألجاءؤقيادةفىرغبضه!والعهلعلى

تفكرات،أو؟شاوالوصاياءباداتبالت!ا)يمالا!خذآلىنف!!ا4الجات

.ز"ا)دوالوصاتاليمالتعاهذهإلىاطاعةصاجة"و

واصمترممه4اخاصا؟و!تهالفردفيهاثترك،هتالباءثأنويبدو

.،برء-ونهزى،يقرر؟.مجاجتهاالجاعةني

ئوعيةصلة-برء-ونيرى؟-الأ-صماعية4!الدفا)حا-4)

الإنمكصانوإقناعا)ةرديةالاثرة)يمجالإأسافىالوعخيالإليهايل!أ

فىا)فوعحياة!اتتعلقالتىالجبرىا،صا!سبمالفىءما)حهإ"م!!ان

وأطاعق!4خدموحدهعةلهاستوحىلوالإنم!إقةإن،الإ"-يالبميع

إرادةكا!هوإا،أوعهانجاءأأجلمناطمعصارةولاالا"محصلوا،لذقه

مقثات،انفرادءلىأحمادهفىمستكنةهى؟ال!وعفىم!ضتكنةالحياة

وأبةالىصالحرا!بمل!،برج!مهرن5ي!معهيهامل!4الةوءفىةألغر
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نءبهضإسفالذىا*هـضابخلقللإنسانوفح!لت،الأساءابرملكة

وأحس،ةالببعداهالجزفاع!خ!د،؟و!حةلمنهي!-رهاحينتهولذاءناؤمه

بناءأإلم!بيهالذىالخيرءإىءثاب،بغيرهالاضرارعلىمحاص!أنه

بينهماالتوزانطىمتتقافاسه،الىوعةأقىإا)فردةفىأفيأتواقتر،ء4:

الظا.مان،دور؟يم،ويرى)1((أجمعينالناسوهصلصؤمصإحته

تاقاءهقاذصةقد-امباداتواللحقديسطامأقدمو!و-الماوءأصى

ةا،ل!بالذات"أبمحماءؤوا!دحةق4وأة،س؟،21العقلءننفسه

ءوضعونوأهيهاصهوأونظمهوالمجتمعإذاينإل!يملافتةلأبمخما!ؤا

الافرادتنقرلةو-؟نطهىالماوأتظاموا،إ-د!فىموالأفراد!ديى

بمجتمعهمار-ئاءاثمصرة%اخقوىوالابملالالت!قديسهذاءلاوؤويفىثم

المجتمعف!نوقواع!ظممن-مرضهوءاالاجتماعيةلا!صإةقياد!و-سيلس

،،دور؟يم5نظرفىالأؤمم!انب!وءبدهإلهأول4ةفممه

تدتنءإى11-اءث-فى!سأىاالآراءأ!ءرصةا-دأكونهناإلى

ء-حنتاأنب!د:ثأ!هاهـ:ذإ"أ)"شر-"اةفىنالدوجودوءلهىالأنممهان

:اها؟ر!ذهوءكص،!مصدره،نالدثأةلحوا؟راهلأ"!

الجى4ن5ههطما؟حد.مموأءالاكأضرءلمىنم!انالادتوبممعتنالدنثأ

إمع!ي!حمةوا14)يهـودت،4الثلازللأديان4إقدسهااصكتبأقىىكامباشرة

.والإس!لام

تةاءوالارالتطورءنلةءأو-لةمرلخلاآديرظ!+فإتابعدماأو

.الأديانناتدى!ثرأيرى؟

دور؟يم،،و،بر-صهون،يرىإن!اق؟مجتمعلأوتكونءاب!دأو

هين:اقياأحدةيهأءلأراتهدوفلا:ينلهامصلمرأما

15،61،صاقههولقهفىالعقاد)1(
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لا--3

أملىاءارأىوهذا،ا)طب"ررأءءنءل!قوةالدينمصدرأن:ا،ول

.لاملإصهوا!ا!ا،-و4ا)يمودءلماءخاى4.ساويةيانبر(دضينالمؤ

الذينالعداءرأىوهو،؟ةمم!!نانال!!والتدثيمصدت!ن:الثافى

الإنسكأنويرونوانمادةمةالطهماوراءفيفضونو،الألو!يةينكرون

إلىشا؟غإا)كأالأولى4للخلإأصبحيآآوارتقاءتماوراو؟نالأرضعلىأثأ

.تمالإأ!م!اننيسإ"س!اوأكالقرودرازيةياتفقار

أأضز-؟نإته-فىيئالددو-وء!!الإأمم!انتدينءلاادباثأما

الآتية:ا،مورءن

ءأباخا!ء)أ؟)طةلؤيهوؤت؟طفىوقلقهالإة-ان-وف-ا

شىءءنكلالآلهةإلمهطأمتلألهذا،يرهـبهاف؟ن،له-5منالأشياء

وصوشاأو،برلمبالاأوصخور!أوأن!-اتاأوأف!جارأأركواكب

.اتصضأو

لكواليوا)ءباجى!اوالايخوعاا)مف،ءايةالإأساتةينغر-2

.ذلاثومخير

.رهوأف!و-%ءلاتهبهواهبهالإنسانءقل-3

وأأوال!ف،الألهامأو،اطدس"احمهاخاعةمل!-4

التدين.ط!

وؤواعدة"ظمالأ)تزامإلىإ-فحتضولهـاال!!بمخماءيةالاالحاجة-5

إلأبهاادالأحرتلمزمولا،وركأات!مأدالأؤىأهـواهءحصيرا3تتعارض

.!ءاحاأ4قيومطالمتليعبةإرأءلىقادراوصبوداإلهآدا-بهاتثصور

الديئ،علىالإاءثتفسيرفىساويةبأديانإؤ!ينارا?يرآهذه

بالنزء4الإذسانتدينعلىا)باءثزيرج!ءون،ص!اوية/!!دانا!ؤ!ونأما

للنهالصلةهذهبضسورةالفطرىالإنسانوص!ورالعلياأقوةأإلىالفطرية
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إرود.والأز؟رايلأرإءهوذهكلمشإقشهؤدورجاهوالآن،الوةهذهبينو

قىا،4؟أشهؤ،أ)خأييدأوا!مممومعنلىررصدةرة!!4وقدءتقيء*شاما

ا!لمىلىابالحوارأوؤشةإتاواال!قدولتحا!لر!-،1ءنا،حاتنرى"أصابمر2عىا

ءلىيديناأءلوصحتمادرغ؟ت؟أنأوباءأيلوأأ؟قحقا؟.شاإن،ا،م!شقيم

!إ*ف!اءلىأوافىطا؟ق

ءإجه:اصهإوأومص-درهالد*يئأشهأةفىالآراء4منازث

أس!انا!وصودمع.ثأيقالدأن:-الدينؤش!أةفىالآراءس.ق!ولءرز:ا

إ-جحينوادلايما"قدسقأحخبارأىفى4الجىت5أصهبر5؟جردو

العاياالقوةبينو(آد!)الإ؟صحانأإثنأصهلةا-سة؟نتءن،وإ،-لين

أصر-!الو-ى.(ءن)الإله

قىوالتطورأكراحلا؟ربىدعيورهأس!انل!از"بهدبمجروجد-نأ)دأى4أأأو

الإنسان/%ناقا!)!نا؟ظهـمعظمفىا،ميزالادمما؟لهإلىوصولهبعدأى

وئةث!بر4ا)طبي!ؤب!حلالأر!طءلمارثأالأنسانأىوأنهأدتقأءص-در

قوىن!أمنهظهآ4ا)ص-ررءظاهرإحضةكبدإلىزإ-أ.4للض!اقىالذللتطور

.وب!ستضفع

جاهسواءالأولالإنىانمعو-دال!تقأنفىرمقانيانالرأوهذان

لؤ-الثاقالرأىءلى-المابي!4ن5جاهأو-الأولألرأىءل-ابئ"ءن

؟ءإي!ا)-للداهـووما؟ا)حقهةت!ه!هذه

ألمحيطالقادرلإلها،%ن:جملةاقيا!اصحمةءول4إ)سماوالأديانتدلل

علىووق!تصادقينر-لا)سانءلىالخبرب!ذاأخبرناهوالذىالخبيرالعايم

،لصدق!ميد-أ4ر؟شاأتكا.54*الصبانيناأقوواللهادة4ؤخاراتء!جزوليهمأ

2(ولونبكلهاأوالأذياننهذه5حماوىنبدا)ؤمنوناإكللىإهجاءهـناومن
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.!ا!وواظهرتالتىالم!-زةإلىالناسقثمدءأرءقالهضادةالآراهاطإبطا

لاالداخذو)ليأ،صىمتهفىملوأكأ،ال!ونالنظرفىلىإلعبام!اشديقطرءن

يطالبونمدينممياتنظرالىبالناستنتقلونثم،اطالقخالصاو-ودعلى

المكت!وبة.يةءيرالنظرءإيهالاد)يلالتىبالمعبزةء!،تصديقهمش-يبابتصديقها

يطاليؤنآخرونجاءبيما،ال!ونلهذااطا)قالإلهبو-ود3تصدقيأو

الىمبحة:)طا)مبقا:لين،أظرأومجثدونيعقدوأأتالأديانأ-باع

.(أصىأتوأأعتقد)

يدبهتعهثا-طىبديى-حماوى3!دثن-لى*مالإسوينفرد

وجودخالدتنةنأدءوىعلص!ثمصرثاالأديانفيلدولأيزال،المحرفين

.ءدمآ5وهوالأشضهذهءلإنسانأول

4وء-اد،الو-كماو-لمقيه،الجضترءنامآصوول4!با)قرآنقدمةقد

إلمطأدءو!همىبل،العقلمع-بنافىولاا)*!لاتناض!صو.رةفىالخا)ق

يمانإبد3)ءأبل،4لقضات!!ءإىللللتدلأ،ءيم!طو)يهما!سدنادلاا

ؤأفىالخبرصاحبهـواطبيرالمجطاالعا؟تطالماة،وتدهل!لمطمنيناؤا

أدءوات-يرث*!أن4بىفلللإ)5وأفى،عالهيحطاولوأأنل!خر

الموقفهذاءاقوأقلأدفىو!حديثه؟لىحىونب!مةممهف،والأرض

إعثير.

اعتقد)،حدتةولولأ،واطوما)مقولأمامالقضيةحتطرهذاحو

كيفأرثربإبرا!يمقال؟يقولوأأنالمؤهنينت!اإ"ابمأضىوأ.سة

نمل،...قاجما)يطهثنول!ن.باكاقال،-ؤءنلمأولظ.الموقتسي

.؟اكأنهذازةا4الحاصالصادقة4ا)كلهيقرلأنالبمثعرىال!لميستطيع

بمال!!لموصلأينإلى

،أالعاتاريخسجز"عشرمنكمآبهالحادىفىالفصل،ويلزمهـجر،بقول
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لأيتفرقلبثروالآثارالعلاماتءقهذاما.ئا:فىا"لمإيرفهماأقدمإن)

4وخاص4االغرأوربافىء)؟عثر،أ؟فسهالذوأت-را)تجمإلىأكك

وأ-إحةظامنالقصرنهذمقكلفىا!روتفقد،ا؟جماوأصبفرنا

عاىور-!م،المحفورةالعنيمنوقماحا!تروأال!ظامءلمىو-دوش

هلا!ينإلىيظنف؟ر-م،ا!ض-ورحصعح!إوعلىادك!وف-دران

بلكاأماابقاعأغنىإحاضرأالوقتفىهمطنيأوأصهبا،31!ر!و-نةفاأ

ي!!ن.حةإ-شءن-لا!اأءنإخخلفةاياإقاا

الأيشعاءتلكمقجموطتمنأطاةسالوةتفى)ديةاماأنإجديهىأومق

يتواجديوم،ن!!قبلاجمعالهتظرالذىا)طاىا)بحرءنةقطرإلاليس

المم!ةؤدتا"صاخن!ءء!ف/بئص!أ--مصان!هتام،ن!قبثن،ءق؟فىأ!ال!دد

باحهميرالأ)ىالأخرىأاماأأخار!إةأر--ادالآوارءرسلاتحاضآويوم

الشطرأنالمعلومؤن،?نالتفصيلشىفىة-ونهاؤ،د-:!اإينوإومأ

مدربكاهدالوم!تى4البىاختراقهيفيرلموآصىحماةياأفرءن3س!برالأ

نأءنممهالحرص!-صأنلنا-ب!صاذاناوءإى..ور60الأبهذهتم3

قياإثأولاظرأنهأوأوربابهامتاتتالاولالحقالأنسانأنف-يتج

.4)1(إ.طةا

لتجرلالعنان؟رنالازالأنالضماق:ء:عراثافىاالةصلفى.ويةول

فيمرالأولالإنسان؟نف!يف،كأ"""ولاتإفرحالخيالاعافى

الرءال؟نوكيف؟ألبماصريةالفاضةالاولىالايامتمكفىأمعانيتهةإ

الضجولوالصيدمنت!ادجيمقيياملأا-إكفىنويمرتفىنوا؟ةيمو،ونيةممر

أيامللب؟وا!ولالبذرأنأوحمدأ.او-ةا!،!مهلفتقردتبعما؟4أرةبل

نبة،)الاتوألاف!رالانضباصكاتيدونممتوبصه"لءديدكلبز.نت!ق

"ا:صال!ا!تارص!"وص(1)
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دونوأك-صينثةخاجالأسإلىفى!نأنإلا-بيلءقالآنأمامناايم!لذا

.(ألاثلةهذهعنلهناإ%افىغيرهما

ز*ورصاولواحى!نإد!ارجالإ)ت!الجأاىاالمصادتأنإبياناءنوغنى

ا)مهسففى،جدام!وعة،مكلا3ااأجززكيبإطدةو،اليدا!هـ4ا)"قاء4ف!ك

علىاضباءامنءظماآقدر)قىأقدأن!مىاا)-حمايلعلمأنلنايلوعالحديمث

-!+فب!االى!4أطرايت!-صرلذىا؟سلمو/%،4دا؟1)40الإشرء4ال!خرتا

أخر.ثمياءبختغطىأو،.ؤكدلأو،الطكللفىءأفيجمةإحاوا4ذناالاالدوافع

آخرءمدىوتمه،الابمخماعهاةاطحماجاتوؤقا-كاييصأيتإصرحتى

الذينا،توحش!ثنوعاداتاتؤ-كرد.اس!4!و.القطرف!دافىللاستنتاج

ود2وااكخافءتةسبيضآأوهضاك.اا)*إهـذافىيع!ونتالونلا

غير11-جبللاتوالخزء:لاتوفى(امثى*ياالادب)افيو)!ورافىالضلى

اثرروباإثنددءو-اللاقئأفوأ،أ)*كلوسفىالر-وخاروء"ةؤاالمعقولة

4المحة.ظوألرسرموأذإز؟قأ)!هور-لاثفىلناإنغ!،4المتمدأال!!رية

ء!هـناقء%ر*قياؤا؟+ايداتتزو،اءددصلأ+ثر-اع!،بمثاثأماوزءولراو

له،ثقام!فأهيرالإ؟-اناكانهاءإىإلة1)دموأص-4لمثواهـداهـنالر

.(1)لذضالو)قس!باآيرجدو

م2ءلمورومماو!ذه،شونوا)باادارسونازرحهأأ)ذىأم!هـتقاهوهذا

.البمامثرىإحلمانتائج!وهـأ*ه.الاولةسانالأبمفأن

كاويئ،ءيرأو،4أمض!وءيرا)سلموم؟لووصض،واضحتيرتقإطرا

أليقين؟حنىا)*لم؟العلمؤأينواصحهو؟،إتيخمينواانيال4والنذجي

ا!4طقيةاو

الذىالإ.-انيوجدالأف،الآنحتىإ.ضانلدنمقإذنءإلأيوجد

64"04:صبقال!االمصدر()1
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أ-داكا،وإ-ثهطق،تاريخهاوإ--ءهـجزارحاآوقي-ىالأرضءوب

.الأنىانءق4حماس4-قيةقول)

هذهـكلللإنسان-رفرتإذاإلاوالحقيؤا)-قين؟"ىلىالكليوجدو)ن

.ب!ايطاالصلومهذهاستيعابءإكمااقاد"أة-4الا.ئم!انوع!كااوصهاءلا

مجردالاولالإنسانءنالإأم!ان!الاتتبقىاطثنذااوشى

إملم.بالهالأصلة!زميناتوإلات-

ل:وصهألهتوزر!،محطعلإم-:يرلدنكهإدلا:ال!نمجلأونإذنتنؤأ

.؟فيدهل2ؤا،واطبرة4ءالإصاواأال!

الوحى:ءحالاولالإ.شانؤص-4

ا-حما+أإلى09-باكى04اكلاأ)حلأتبرخأدالم!فبمحالمر:موإشاا)قى

ر!فىدون4ولافاكحرت!رص4ءلىمؤ؟ت4ولاخىرهاآلأ"ر4

الثلازبلمالاديان!ارتولا".4:الا!خرىالح.-تجابعثس-اكةالرس

فىوالو-ىالاولالإ؟م!هانبمفأنالقرآنقرل،كلخهكاحداوايةعرولأ

نءإقنرآإقفاإقناملا!كةر:لىؤلوإذ،وءلا؟حصتهالألهرين-وار

لهفوارهـحىمنة؟ونفختيمهويتهؤإذا،ءس"ون-!منصلصال

.)2((وصر؟-بافيلهأإسرالماءمن-دقالذىو!و))ا!بمدين-ا

وفضتيته-وزإذا،ءأثنءناإ!سغالقإقللملا!ك!إكرقالإذإ

بمإءلى!لدلائكةربكقالوإذ)3((سا-د-تالهفقهـواروءىءبفي

وخقإلدماءويسفك"ت!ايةس!دءنث"باأتس*لأقالو،خلإفىؤرضالافى

428،92إالحجراتسورة)1(

440إ1)فرقان)3(

7127آية:ص31(
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عيماءىلثيإن)11((-*لونممالأأكلمإلمتقال،لكوئةدصيمدكئبح

.)2(ابقىءنخلقهمآاقهع"لعند

بدأتا)كللمياالقوةو!!نالأولالإن!ىانبينالصلةأنققررالآياتهذه

:تاتأل!ءيرديد-كاقالارضيعهرأنفيماتقرر))ىأل!ةمنذ

،4الارص4المههلىذهوغيأ.خاصفوعلصتحق؟،كاااخرىالاه

نفسه،ءلىؤيهايتعرفبمرحلةيمرأنلابدكان4!صفىشج!حتىل!خه

يواجهانهوماسوف.حولهمابما،4ة؟،يىوأ)وهذهاكفسءذهوصلةفتهوكيتو

.وظروف4ببءن

ابقىدن)41زوفىاطا)قإيغاأرصيئموادءنالإنسانخاقأقد

،2كاو!(ءتون!أءنطصالمقثم،طينءن،ثم،ماهءق،؟م

أستنتاجيمون،و؟دوالصلصالوا)طينالتراب11،50ءوأد!ملة

شىءإلىا.حهـىقدوالأرتقاءالتطوربى!رية1،ؤمنين،للألوهيةالمنكرين

يهوناتحللالذىاكيمريبىا"لماطرتقعف4ارر!ةهذهءنةريب

ؤجمصب!عيرفالذىالطينأىوآلترأب11-اهلأت!دوأنهاوعلم،الإزان

لقدمسهون!أمنصلمصالاأو،!اراأصبغ،!!رأصفةإذأصلصالا

إلرءأبالطيننفاعاتخلإ-"ءقتطبكانفىثأالأنسانأنظلوا

ولأتأيدأالتطور4لنظرءناآييدتألايعدوهـا،الآراههذهآخرات)ا،1ءاو

بعضإلىتكلأنالعلملإم!ن،حانموإنما،التطور4طرتاللةهـآن

.احقا!ثاكللأالقرآنإليها-.قهالتىنقالحقا

أقه9وكيىنفسهخالت!حفعلى:4تلةانكوبالأنم!ح؟ثأيئالدأنالممم

مقهواد-إققدومادامشاوظروثاتوءق؟ؤ"اتلهحوءاوءحيدهالجد

03يةأة1)بؤ(1)

95:ممرانآل21(
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الأخرىالخلوقاتبة؟ؤءني!هفيءلتىلقالخاروحءنفى"وفخ،أوضية

أسىءأو5لقاظروحءنأذى!ناأ)ثىءأننفهمأننبرلاكان،ؤالأرص

اصواهءاف!-*قلا)ذىاةلبأو!و-أ"اتإ-؟ا4إةءنهكلينالذى

-ل!وتدةيزةالغرياتاتوهـ-ذهبينوءن،أرةصالاة-افىالجسد

إلا.!اكن)أم!انإء!م،ا)ظاهرةءت!الماب!لهنهصبحوأ،اهةس)قالخا

ىأ-مهسوةإذا)اقهروحق0ؤ-4تورخأنب!د41ؤمم!جداإنأضت

ىأ(ن-اجدلهاقعرةحىرومق4ة!خاو-دى111هبىاهأعلمجا

اقهروحمننفخةوهى،ءير.أخرل؟؟نتةطلمالثىميزؤ4أعطيته

أعافواأى،ناساءد)4فة*وا،ي!ةلا)ذىادالكلؤأوال!لبأى-

منالا؟تانبهءيز!ا،إلابمنافا)-جود،له)!م!!وداإوا)طإء4أ)ولاء

عديدة-در.اتاللهءنبىوحءإكا)ذى.ادا)ةؤأواقلباوهو،اللهروح

.أماةواع!ل!قيألةوها

ألعقلوممهذمهانالإإيز-آيأ-ممرا)--ودكاناهذأنادىاعشقهوفى

رمزلهالملا؟كةة--ودةوؤدرا-4إ"قلاهذالإه؟فىارتناإ-لارأيفاو؟ن

قوىضصوعإءكانحدإلىبه"بمرلإه؟؟ءإرر!"زا)مةل!ذا3!أ،،

ضضوءلمياوسجودهاءلم!تأاللهإ!ءل!.شه؟اذةإ.لا)45االذكاثاحوناا

ءلم!تأمامالرأسأةمطأءاتص"ح؟،اإ)ممونزوىؤإن،إيسإإماعدا

ياتالآ!!ينالد)م؟هـوإلىذلكإطر-قوأ،"4امظاإقله-ةاان!مم!ال!وتدرات،

أخرفىء؟نذلكأصرخوس)أ-جودبرا1،إ،؟كةمىوأآدمض)ق4لاتالتا)+4

اقه.ءثاإن(إ)حضابهذامن

ثىهكلتسضيرإلىوصاتوكي!)الإفأنباهعطااطا)قإين!د

الفهروحهنبةفيخةلهمتسه1)ىقدر!4وإلىألجهمناءهـنهذافى

امتدىوثد،الأعلىالأاش!?قاإلىكلاوصولالهصألتهاا-تخدكل2و

لانءنخيلال)قاطا4ءهرةإلى،ءليهافطأ!امذهنهبةطرا،ولن!انالإ

اطتلاا-9م
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دبممواعد3!إنص!انمآوصودمعثأينالهأنإلىنة!ىوأداظالمرأن

إءدأدأو؟ننالدإوإ)هةلالاءدادمذاوين،!م!يخرهـاوا،رفر

نءالأصميا.هوءا-"4،وضراتهو3-ءو؟!4نةمثهءرف!ه،كايآ

نعودحم،ادااستماردإ؟4ا،وصوجهذأأوفىأنبناوىس!ن،-و)4

لأصلى.ااضرءتلمو

:الحياةواجهتفو3الإ؟مث!انأصليانفىا-!واد

زأصجءفالذىا)طينمقأىأثرابواالهاهمنالإ؟صانخاق

لا.صإصاوأأر!ا

!نوبينهافلرنحلاف،الأرض)حمارةوهـأه،،قدرتهالله4ضإة

أ)طهج!4إلىالخاقصإ-4إسةاد!و،اقلايخماهـمإن!سوىكطوربااقا؟لمينأ

عاقلا.قآنح!لويمبخحماتلةوءاو!دةءدحلابر4الخاتتمررنأءلمي!ثا؟نالى

هذه)!محتاج-يرةكان،ء/1(4أولءرراأوجدالذىا)قادرلهلإاأم!

؟في4الغيرا)وصا؟للألي!دو،تةإءوالار)قطوراإأقا؟لميناودليل،احلا،ر

تتأكد!5إتءقدنظرتأءنإتا-!آا-ص-ولهمخصة،4ءلت!4حةلاص!-؟-إج

)ررلم.بالهلأصلةتخحي!ىاأو،برمدا2صحى

علاما-ءنوءا-ضمنه-إ)قرآن-ادءحتابهـذاو2ةالديند)!لأما

امالىاالمىأجوسا.للهض!ألابهاا)قا؟للأن،ؤ"11لاريب4ية"نيةءلتر

.؟ا!بيرمثلموصوعفى-دأفييءولأالحةبيربهارهـو،الصجح

بطلانعلد)يلا-قىدعو!أن4كاا)حا!ويةحدىإهلومأهذهي!قدموهو

اطقيقة.الىقربأتإمينالمرفأى،الآن-ىمون.ثايهىءطللىوا،-امغشىه

للوصول4كانيوءيرواصء4غيرو-ا:لب!ضعلىاعفدا)ذىالتخهين

ا)ملىكاءلة،المنهجو-ا!ا!علىاءخمدتالتىا"قي-4أأم،4ءلمبأق-فاإلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-51-

،صوالبحثالأةلءلاؤأصرأةشاصالىإلأينالمىيهرءنصسخاجولأ

إلىا؟ةربه!يةالا4زإراأنتبلأر،دة!اطرا-4لد!اا)-قين!الى3يوصا

ين:اليةإلمطتكلوداكطاا،دلةى3وهذه4اط4يكل

بل،ءأثنمنؤثأوأنهالإ؟م!انأصما!"حماناقرآنايم.حف!-ا

-مميفحعفو3،الأرضلكل!ارةاكلموق!ذأأحميم3ءفبينذهب

ينه،ءوبفى"4الم!ذه2هق-لقلخااأنفبين،بمزالصاوهوالضةيفحولهءا

ولأ،4للصدةيتر؟و!ةإغاصفوءلؤناتال!ابئجةدونوحدهوضلمقه

.م3فموويدرل!،41يعقلالذىا)ةلبزأءطإهةا)طبي!لىوادتماورللطه!عة

)"شأته.الأولىالوءدة.تذ.وألىمايما)"أتقءأرءن،وتكدوت،بتماورو

بالهظوت"زررله،الوؤتذفافىلقاطاءيرء"اد!-"تةا)*أإأءده؟

أخيراقيإها!ثنلاقيأتحءلءأه"جتهأن.ة-4ءن)"ظريةرا4ءلمي،)ةجمحربة/1و

الراحةإلىتوصلهاطيبردءوةاذاعوأن(الن!دين5ااوهـد))،ا)مثرا.نجاهو

،إثقاهوأوأصكوفوالعرىا؟وعإلمط+؟وص!ها)ثسدءوةوأ-"اعوا)سهمادة

?يشةلهؤإعارى3ثءنأءرضوءنقىتثولايصاط؟لا،داى!"خاؤن)

دءوةءصدرأنلهثنوقا-ولهأأيمديرءن-ضهآأ4با)!ظر4وءلمي،ضش؟(

وأن،عنهفيىع!!والا؟غاءاطضا)قبهتأءرماتباعواالوصىهواط!ر

.)قاطاةررصيان!ص،ثأالذىإلمإسإا)تهـ!ودءوة!صدر

وتسضر؟.تاكاالأرض+-د!3؟ياالدفىالإؤسانوسيةهوال!لموأن

:ثالح!اتلذكلحولهوصانة-4عنبةلةجربرا4وءل

لمةمهينة-ء.ثاألأكلءنلىإواف!اها)!ثىالئفجرةن5ؤأكلءمى-ش

بة"ك!مر/1:طاناكإهل!؟أ"ت!ءأهو،أقاطاميأأو4ءا:يةتبين؟،هاا!وو

الههـىوعوف،القلقوعرف،ءإ؟4-"لمبفو3اطوفوسف

الأ-صبمارأمىن4و4يرضبتفو3اطوعوءهـف.ءإجمهيت*إبوكيف
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?ايمف4مقيكنمهشىهكلعرف(!"اا،عاءأدموعلم)جوعهيرصى

هذهأ-رإلى،أكلأنقهلثىدكليختبرو3حمف،الأرضيةال!:نات

!أإ3أولفةلمقأوخاثؤإذا،ا-كا.تاتا4ثءماعلى:-اءدهالتئأ،ءور

إت.ضاالى

جميعأمهااصطا)اطا)ققالم!اإؤلتجربار"تلنظربااتكايمااهذو.مد

يضلفلاهداىأتبعفنهدىءفمايأ-إ"عزإماء-دو):*ض!هفى-م

.(()(قىتثلاو

.ال!ونحذامعلمش-حيفو؟ءواهآدملةودينهو-اللهىوهـصكذاين!د

أكأأالتممهأؤلاتكلءلمهوإجا/-آشاؤإ،د)القرآن!*ان؟نوهـح.ذا

"ثطوطهثنوةيىتةر.الموصوع5-ذالىال!!لءنتصدتأن؟عن

.يثة،ولايضلؤلا،الا!ترىؤإفياكةلحياةالاتمجافى

ةءت"4ءنا)قرأنأ-:اتيضآأاتةينأإلى-مودالىالاءدا4وءن-3

ا)ةرآنيقدءثاأقماأخماء"4اللأصاعدوأةاوالأ%!ماء+4و14)فرد4ا)إثرالةمس

واقعءنعاكاايدالواصدؤأءلمايقىموإضلاعواساناطء!!اويرت

نإسوال!2)أبدأتخىلأو-بمذبونم،حربالفوالا!!وادالأ"زرتاريخ

لحقباوااءوبو.لحاتا)صااوصيوا"وآالذينإلا،خمرلفىالإنسان

الا.مينأ:لمدأاوهذ،سينينأور2وتةونلزواواكين)،(ؤمبربااصواو-و

الذينإلا،سافاثنأ-فيلى،اهرددأثمتقويمأص"نفىالإ،ألم-انخافةالقد

.(طاتا)!ااصلمووا"وإ

إ)ىكتبلاحتجناا)ةرآنفىقنإاإلىا،وصلةالا!دلةة"ب!ناولو!ذا

.ومج!ات

.6123يةطه(1)
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أولوجمودءح3-آاء:و؟لىزثأتهفىإلدينأنأ"ررأنالآصاويهمةا

حتىةإ-دلا-أ-رتالدينثأةأنإا)قا؟لأىأ)روأن،الاهرضءلأ!انإ

نءالمجتصماتخلوءدم"يرلهإلدلارأى،إ.-إفىقيمعأولتصن

نتفاءألاهن4ءلإتددلأنب.يالذىىءاثاخيرشمحاءءلما)"اطدوهو،.ءيئالد

لأخر.اهـكأإصلد!الم!!سخاجأءرالاهولالفردأسانالإ،كانشا3الد

الخاط*وؤالإأصا؟اساتالدفىأء"مث-طأينأأنةوتناولا

.الا!ولوالإأ-انا.دافىالإأ-ان.ثنالواضح

:قاا)"دأساانال!ت!ة-!ت

ية-الإنسابالدراساتا،تصلةادممئببصفهالذىالهدادخافالإأسان

يكلشفأنهبدو-ال!فسوءلموالاءضماعلاتلاوالممه!اواب!لو!يخ؟)"ار

ولا.الاالإ.-انجطأءنأصير3

نءبالتهابصالءلى؟ن(مآو!و)طإ)":ا؟الا!ولفالإؤسان

له.-و"نأ-؟ئضا!اومعمم!44ءحت"امل3-ف-وراوقدالوحى/قءأر

ة-حطوحفأأو،أزراآةرد؟.4ءن!وجسؤرفا،:لىاا:داأ-انل!ا151

يىوزىال!الزءشاحلء-دءا):ا*مهؤخةولاصلأشباإ-ثا.ب!!ر؟ظرإةا

ذاتءتعددةعايادةزرتضاسةدأتكا-ون:حولو-ا؟اميه-؟سهطالأو

ءلىي!ثروالمواصلأ.حمهم،ماقا)وءظاما)فكفىصيرة4؟اننفإبهثخراءى

ءندإلاامهوماوجهعلىأيئذم!اإ/%نهاااوىفي؟يمر!ك.اوقاتآ؟ارأية

روأ-بط!ورباأىإتةبوناءشإذ،4?هـ11ء!دألاءنالأأينأب

علا،ؤسىا،إ-ونأوالما-ون؟صفإثنخاوتشصرهاال!!ر.!-لكإلىترود

4تيدوإرغءاذىنحلوقبىيىآف-ضاضدأنهـ)بو!وحء3صالتجلوأحيبمارياءأث

.اك-وذبالحدبقانلاويخدشأوطرقانيرير
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فىأيىو،ألاءولمطا)ح!ر!ةاتالاءدوباءمالأ!ياءهذهتيميموقد

هذهدةحالذىادل!هـقذالمثعلى-بىلأخرىياا"اأيةولا!ظامأيةأور!ا

-سب.ونة-11ء-الاءدفابو-دنماوإ،الاءشياه

فى)ذيمأيمنوإنتمام!إ.ص!افىخ!رشردآإلاأ!قاهذايهنولم

.4ءليلد)5لاشلمتخهوهو(يكوهـءن!

.ركامإينو،جاوهةيرءز،يهلز"عمثرفىءأ)*لاحدأأنحدثدممنو

4إفقيوءظاموأصهنانجمء4ءتقطمةءل؟نة-4ال!هسذلكإلىتعود

يعيشراققرداىهوط.منبم3أتىوعا.وله،-ردى)نسانماهـنلنوع

باممالآنالخلوقهذاصىوتسه،الةاء4بء؟خصتس!ير؟ننهأحيلووالآن

هـوصعظامهءقالضئيلإةد)راأن؟،،اقاهاالمىخصبالقردىالإأم!ان

الادواتلصناعتصوره!فىالآنحتىالتاريخهذاهـختبى-حمالل!4ءا

الاولى.يةالجر

ءلى،سةؤر.-ما-5رخصرموا.تاربرم!لءدندذاكرمديصشش!

ى2ؤ،ةأ)حيا-جل-مدبمءحداممارةأكأمم!شهفممهلمأحهاتهدوةاتصثبىدوأ

المةظر4-ستأدواتالي،الصورةححةقبإء4أوح!ريةأدوات-مدا

أدواتمفءصي!تهان5أصيربر3أأن!اتنفضلاتةبميرةجماصنعت

.ال!ثالإ؟ص!انذ)ك/حدص!"(ثا

مةهـدةفك4عظص،دلبرجهـتر"زرابرمليةحفرةفىإ*دذال!ظهـرتثم

تام!قيردأالذقنءنمجردة،ورة411روؤقيؤكءظمةوهى،4ذنساإ4-

معهيىجعف!!قآثوأضب،-فه4؟م!ا؟إؤلهءكأأء/4أءقلكثيراأثةوهـى

أ!خالوطقل!باف!ء4فىتتجىركأن)يم!صطعإحناصاحب!ا)سانأن

كانقالخلوهذاأن،هذها)*كءظمةؤثةءتا*أارءالط!!ىتى-ثجو،ال!ين

وهو،ضخمةوأيدح!ااطرلهبما!إتت،يبآتقركالافانحم!أصوحثأ
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!تحح،اإخمداونةفىجم!ءت!-ز?نهطاءشثم؟هـ-دير!؟صهان:إإ-ءكا

وسىهجد)ثرجءظهؤزءنءنأؤدمزءناإلىإر-اعماإلىأ)"لاهورض

يرىن5ال!!ر-البينو)ثس.إفىجراأ-انإ/1ءم4الجىجههن!ه!احب

،سى()11إ)"4ال!!-انإإشراا)!م!)فهـوالخلوقينهذينءنيآأأن

ءإواةفىءياالأثهـذهمثلههنآثفاتيما،اط-ولوبم-ونتقيغوهـء+ذا

دونالأول؟-انالاإلىلوالو!و؟الأرضعله.:ت!أ-االأصرالجاةت!لم!رؤ

فى4؟ساالاإ)-4ءاو!إتكلن11ادمايرالاتإلىالآخا.صلااك!7-"ب-كماجدوى

الذى!الزءنو4ت!مرفاتوتهإصها؟م!للأ!يكلدولاالاولأمهانالافيأن

ءإيه.مينالذىاطقي"م!لىلنتكل)او،ةت"و-د

سنةلفأأوص-كينخ!صننؤرا)4ذء3*يشكافالذءساالإأسانحتى

إلىت!د؟ؤت51/قاأنالإنمم!انءثاب!مهتوةن5باختلوقو!ومضت

دص-واكظام؟اوالجا-مكلنهالآنو-و-دتماءآإي!)ضرضهت5س!واتإصح

توقدأنيى"طغؤص!ن،وثص!تعهإمامما!!ه"رو؟نإىأالآلأتءنعإت

،5؟فيإش*ءلىو؟ن:للبردازقىاءا-أوثإلىإجأوص!ن؟أكار

.ا)ة!اسيف!ل

ا)حقي!ىأ-انالأءتحننم؟4ألأت6ا)مساءءلايرىالمحىلموق!ذا-ى

نثفأأينيدرونلاو،تالخلوقان5آخر؟وعنظر!فىهـوال،نهىءفى

تتوالىوادحثوفقائمةا:ءوثازالولا)2(الاولا)حق!قىالانسان

طرالوج!4من.االمعاواضحء-يرالا!ولوالإنمان،يومبعديوما

.ةليا*ا

الا-رى4اليحماووا)ح.خبآن1)ةرء"/يضحدثادذالأولأ-انفالا

بعدها.وما32اصال!اتاتيخموجز)اب!

بعدها.وءا36صإؤالنمماالمرجمم)1(
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ءصألىجعلتاىا،1،ةةودةإحا!4اهىو!ذه،"إماابدافىاالإفممانغير

؟ت!شهإ،اكا!ابينو3؟ير؟ت!اليممحادلأتءثار،إ*صوىاتقاهوالأرايأشوه

نذ4وبوصهتاإ*!وا،4)"عث؟وال!)"قا،داإ،-ص!مماا"ااأشدبحأءأنإلى

لجيعبرأنالةا؟لىلرأاه!اقيولءن،ث-يمر-!ن،4لإ-لامبواايهـوديئوا

وتةسيرلوأو)ت!اويرشتىطولاتقاءتبل،.مم!تركاأصلاتئناال!

11-اةأنتنئالذىإجد-ثاأراىأمعخماشىا)-،وية-)أمحتبافىطورد

ا)-؟ئن!اتبينءنالأنسعانأنويرى،ونجأة--لةأ)كبراهءلىة!ئمأت

تهوزوإنسانبتهاكتس!ب-قاالار-!ا"وإ-يئوراءتتلةءاوأحلبلرص

كه.اإدرو

زانهأيةال!حماوأ)يم.تفىطهمائماء(دفنا"آ100111
..ءحو-ىرهدلىومع

الهلمىؤوالوساهلإكجافى-مدبل،صشهءإكاالأدلةءقاي!!دآصيرأيضآ

ء!رءنوجدتاابمإة-يموتأت"ألصآينقفا)قرآن،الص!!4

البدافىالاؤ-انإ-حوشاأنؤاصا!اأنحا-اإ"فى؟؟-حيمعامأقكاءوجد

الجولو-ينوصفإكنواصحالةزقلان.ا)ءيمآث!-والمتوحش

نأإضاأينفى؟.لآدمأ)قرآنو!فولىين،البداتللإفسان

ؤدحدث-الأخرىتء:(ا).؟دونترالذاللإةسان)إصهل!اإا)تطورثممون

التص!إرأظريةبماول4بإ)ق!-لةأطوااحلاإرب!-ذذوءر):ؤالىصاالارضءلى

افىولو-!نآراءةكنص-عأالوفمحلاالا-يده.اؤأقاطحاادةفىاهذو،الأر-بماهو

ء؟!التىوالجاجماما"فاا-صلأكرنأ%نها-لالاتا)*لماهاةاءخاوالرزض

دءقالجاا)متكر،يوغقيلوسفيت!)فأ--!نأوضسينءت!لخلوقاتا1عا

ييما!ما.بهإت!ثااوجودةهـمع-ةلاؤ-انفصنانأوجهةعاأ)ر

إلاولالان!انهى،اظوفايةأظرفى،ودةا.فيةاطإقةتص!حهـشاوءن

معنىبلاالهظريةتبةىالمفقودةال!لقةهذهعلىاله؟ورو-ى،ى4الف

ال!نالط.بالنسبةخاصة،ولابالململا)حقبقةلهاصلةولا
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-ولبات2-اضماوو-أءلاتآراءالهامر؟لءندص!يرو"تلمزولتفو

و)عن:النف!ءظ-ية-إلم!ياحهمنظريمونماوغالب!؟للصإةالأولىا)صداية

ير3ناءلمىولأفرض،ء-رد-با!كأء*يو!اتأيةإلىا-صلءن!مأحدآ

يره!رندوني!اكةا--يعءنعلى،ةالجابها!دأتالىةوراصاءن)-4إ

الفليلأالضطة4الداث،5ا!إالرملأوأ)ءأ!نءلا،عدأتربماأنهاء!

.،11)هـ!أثنىاهـرتهـلةحفإ*راوء4!لوا

المو!وعهذافىإتثارأىالىالأبياهعدمءنلرعمبا"نهيهاولروإ

ءثزراىلمملحة؟بتةالثا4العلإ4اطووةيهزأنياولءقاتألمراءنفيد

..خجزونأنم!ن:ةللا؟انا-!اهـؤلاءنصفأنيم!نؤ؟ذابتثاخير

4:وا!إ!آ!ح

الإئطنءحو"االدينأن!أةفىاإتاةمف،-ذه!خ!لمنوصح

.العد؟الأدأ44إعاظتالذىأصصجاالرأى!و!ذا؟الأول

اديطءلقافىاالإلهموالدينصدر5ا،ةاةثتهـأنءن-صأأصحو،

الإنىانهوئيالدمصدرنفيالقرلت!لم!اؤث4ذثاوةفه.-نةف)حضنا

31.ثر.4الح!ةتةجلىحمتى

هـتفصي!،انديخهمصدرو5الإأمب!انأنإالقولطمناثت!

بعفى4اليذهبقديمقول؟4الدينمصدر!والإز-انبأناقوأطا

عى.ااقداننااليمو4ةلا-ة

والارتفا.أقاوريةإلىزظريستندث-الحطال!ءسفىول411!ذاأنبدو%

ماطلى:وتوصبحة:انإلىنستاجاهالاقيهذا4كاقفو

بينعلةو؟ن،الأولالإنىانمعتشأالذىالحقيقىالهفيمملر

ا!ا!.نلرفيءوجمف13)1(ص
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أهت،ءقتهحةو!جانحه-وضهمؤدالأمرو!ذ-ا،والا؟-اناله!!)أقوةا

آدموإكن(ا)"إ!أقوةا)الإلهبينأ!طةأأنوقكين،تيالدنثم!أة4منازمف

الأرضرإلى4!بوءأ؟-ردردأتفدالو-ىطريقءن(الإ؟سمان)

.ذلاثبعدوا-شمرت

المعتقدإلىظربالى(دين)ءلمبثاأءالمقا)ىالأخرىالعقا؟دمصدر

ديةءةر-ات،1ءنبهةوموماةز!4ي!!قدومااعتةادهومثم!اب!ز/نة-4

الإنم!انرإكناءاؤوةبينرا/طلمهـ!ادىبالدينصلةلااوليىبالدين

مثلا.)).قرا"*تقدكح!"ادةنظرو-اؤن5إلا

ا.ال!لميإينالأت!اقةومقيوزاالد*يئعل!!اإقأءاوإنال!ضا؟دوهذه

تصحولا.4قتنهمناإلطصس-اجلأوهذهنهانالإءصدرهـاأنءلوالبا-ءين

.إص-تحأال!ينعلىب!ا2اط

ا)خ!ريفإءوإتتم!حأصا؟،دفيإلىقى-حا)ىا)"قا!دمصدر

؟انإنوا،ءورإ*ضفىلاد"!4)فىنحاءقهيىةإلىالإن!ازوا)دخلوالت!!ير

و!ى،ألآراءاو-كددأطلافء:دثهادةا)مةو!ذهعه!صجأنيآدأصلها

هذهأصىحمابلإدعاءنظرا،وءصدتهالدينأعلفىأتثءكا5:ثصآأ

ءناءسال!قائد!ذهتحهلبنما،ذلكءلمى12أ!إإصرارو4صاوأنها!دال!قا

يق!عأنتن!صتطعوا.الو-ىءإىالإنسانزيفهؤ؟ءخه!لةوئقفهياهدم!ا

أممهإيم.اا)مقلبه

الإزم!انوف!لوالتدريمىولتثمأصلىدفيإلىقىجعا)ىا)مقا"دمصد!ر

فىكلللدينلفةتاعصيىةإلى؟جةذ-االأوا)ماسأفلمةالإنساقالعقلوتدخل

وسلوكها.هاصرزفى4ر-!ت4ءتأصأئ،!اأصوفىأوأءورها

أ!لمهادءىأوإن،نسع!انالامصدرهـاأنعاىا)طاء-"قال!قيدةوه!ه

وأصب!ت،يخةالداصولهاوبينلهخهاقياءأالصلةانهطعتحبثذلكغبر
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..االهإلم!-مربن!اأوادطء،مثلاالأعمونامعهإدغ،3أ!ةأ.،اإصناعة

،تروزا،دين"12عاتاقءاأالتى،دإ"قاأأنءلىليةكةدالأتفاقةحأن

بدعه.ومنالإأ-إندةحءن،الدينىبأصلما!إك!أقطرتااتإئ!اوال!قي

ا)تحرتةاتبعضأصابهاثم-ف!قدينإلىشءعالتىئدال!قاأما

واعهله.الدنصجعقالعلاه-ثممثسرؤاىاتوالتزير

يفتحرءقئابها،ااإ-ي!ؤو4د24؟إا)"قا:هـالأخيرةمذهتخاصتولو

الشئالانحصر،وا)"ةصورض511ب!ال/4فة-خفانلأاصن!4و-نجيير

.دار-4وضازصه

تفصسر،أورتج!-يرنسانإيدديهإاتصلالذىأحةتقىاإلاا)دينبقفلموءإيه

وراءوكلتالعياالة:ةو-ىءن.4أءإكماالأدلةءةومالذىو5الديخاهذا

اصسهل-ىإ*؟-اذداالمجتم!اتوبإتجعآذمءح؟ثأالذىومو،ألمادة

!ذهإدارةو-!اغاقئظيمءإىقادرةوأ!!-ت،ءقا،1و.ضج،رشدها

ذا-4فىمجمل،وء؟نتمان)!لحصىاتمخادين-لالءنبنةسم!الساة

ذلك.ء)ىاددل

هـ!ذهءإى))*لتةلأدلةا!سهلل!س5محىوس3.:اباهـذ"نآص

حق4بالرعا4أبل!أممهاوبتبعهومص-درهاديناءأ-ي!-ؤمبد-آأقاطةا

تحص؟لريا.

ءلىوءخمج4علمأسهسءإى4ققالتهوأد،ا)قرآن!وح!تابأاهذا

!ثرطوهذا،و!ايتهبدايتها)يمون،%س)رطا)دنمن؟نصتةءن

!طاصنعتهأسارإعالماالبا-ثكونتأن-ال!لمىا،ةيجفىأساءى

ءإى4ا)طالدلائلمضءوث!فىا)ع.تابهذا-ل-ءحثوءن-بروأنب!ا

للإتانا)خفورحقعانقبينصثن5وأيضأاالعاذا!لدنمنأنه

ئماءإنلهاوشتناو3شف!ا:ممل4روومضة،ةإوتلحةترة!!ولاتولاهـسا
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اطاصالجزءفى.أتفص!لا،ل):-اباأحصتابا،1هأءقأخرهـكانفىالله

.الإ-ا"*ءاظلفىبالإفان

ءندالدينأثأةإثأنضبناه3ماموصوءناءلىأتلأاةافىتاءووو

..4بةااطه!ؤثقنامنا

فصيلا؟ا)-4الداخأ،:اخدءيئاءإىا)باءث54ءاقثف

سبق؟مماىه/الإن!انيئت!ءلمىالباءث.بئسيرز.ول؟حنءق

ما-كةأو،قلهت!و،الأ"-هـىائزهررزلمرأو،4وقلة،الإأسانففيو

.?4خمالابما-4حا!او%،4ىظ

أ.رإأوء*ص!اأوالأءوتب!ذهأسانلإان-بىءإو(ءثاليأتةسيرقيول

وقد،؟*4وصا،الاء"قادءصدراؤ-أئمم!انالإصمانإذاهـاا"صافىءحلأناام!

ا،ضفىناررأآمث!:4ةادا!يمبا1ءههدعاز!الأأسهانيموناأءورءرز:ا

ة:لأى.اا*شةدلاعتةاد)"ظرباأووزاقي،ند5"(1عاتإماإو،المظاهـر

ءإى!م!:ق،1!أءر1)حالأت4"ذهـثلفىالأذ-اننبدءإكماالباءثتة--ير

ن"ةعمافلاوعند"ذأ)تإقفاوالخماأ4إأ)فطرإل!ينلزش!4و-ودأ-اس

.4إت!عصصاب!إ-3أو)مقلباأويزة)كراإا)نزء4!ذ.ر/ط

الىاسبسث5اواةطر.ىدافعوصودفىأحدادل!2أناإ!حوو1

إ)؟4الضةربأو،دمهكرهأولأسترحامه،ومحركها)ع!وتمربرعق

.4مغأطا*4إبءأأو

آسبق!اإثنماءالباءخازفيريرقضمى

الأسر-لكءقرإضالاأ-انفي-بىءلا))باءثتف!ث!يررفضاما

هـوال!!-اناأنعاىالا-تدلال!والمقصود؟نإذاماصاةفق11!اقيؤ

بماكاالاالأديانةاء4سإلىأطأهؤداهذافعالدأنبمحى،إحؤقى1ينأدمصدرا

خمثءوالبا)،صدربينالتفرتةمنلابدوء"د؟ذ1)صبويح1)ديز،بها،
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الدار!عينءناج.طراءملا:ينالحابين!خالمافىطلأتذلك

،واحدأث!دأنالدوم!درأتديناءلاعث511تصورأفافىفون

الأتتقادةطرةتحملالقنةسهوأناتد.قاءلو5ألا.ثانأنصي!ح

إوجودلاعتقادافى-افىوالبداءحضرا-س!صيآالناكيريمثولألوهـؤبا

عباداصارواالملاحدةحتى-12ءليا"اسأؤ!ارإىااللهصطرة-ءلميازوة

امياالاةوةوتصرر!ركسإطكسيينالم!3.حةدتسأهواؤ!!ت"!ا44لآ

اصورةاإلىتملأنءنفوأص.أءزأ"فسا!-ذهدحق،ا)صطبج!ؤفى

و،؟نها-ثةءنة-4الإنم!انحان3بمز""إتلين4))رر،ؤ)-"ظيمالص!جة

.401104-أءنةوكاءتاأ)-كونإينللا!اووة4ذثا-،4ءنءيخاالآخرإثنو

منالوحر،ؤ-؟كاةقاثرةهـةءنإتتفا-ما!ذات!3.تفت!إقىأن!رلاة؟ن

هذاحدودءنالخاتجألو-ىا)تءنجقيقالحىإلدينمصدرالالهلدن

الذاثوأءهـاضالضفسأهـو)ءتجاوزال:ىالوحىى-،دىا،يانا)يم

ولاجماعة.للةردلحعىامطم؟يرا91إلىإةردا4نهاأوا

نأ!!حولاالدفيا)!درءنا)خدفيعلىأ:(عثاتفزقوهـكحذأ

ودوأفوصا؟-4وءدركا-"وقواهأسعانالأف؟وينمنبعأنااالباءثيهون

نءالعاصالونفىأتمموينا!ذأهوقىاطقي3يئا)رممدرأنعلد)جملا

.-و)4ءنا)حونوءح؟ياثهجقءحا)ءصلأيما

ضدسثى.ءوإلتطلعفىالاثترأكإلى؟خ!تاإذاالافاتفقس

ال!ونخالقومع-ولهءقادكرنومعنفسهح5))حإنءلاقةينظم

؟ملة.4الوظيةب!ذهيةوما)ذ.ىالدينذاتإلى-"!ىأنلأآ-ءطخفإن!ا

"اما.ةلماجحة4يةوبطر

واض!4،صت"يافىتدخلاوالأؤسمانصض-12الثىئدالصقا"نا؟.حمهومق

ةحما،ذاتيةثدءقاغالبأ-ممونلأكا،صهرلة!علي!االض*رف؟يمنوااإما
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بته،أوء.!س،4بدأوش!وظل!هأو،ءصيتهأو"هوأهأوالائ!اننيةأنا

.4العدو)نه!افئهأو،غباؤهأوبهلهأو

..أبداذلكءنشبآ4في-لس!فلااطميقالدينأما

الفرديةلن!سهالانسان)"إ*قةفظحمهفىالص!حالرينيذهـببل

أ"ظرةباخميزعادلاصحصمامذ!ا؟أ"اتءن41حو؟او،الأ-خماعيةب!ةسهو

ءاجاتآنييرة،)ءوالأثهالناس)!ا:اخالمدرك!؟طةأ)اءلةالمفا)ماءتم

الاأ-افى.الأ!خماعونظمأ.4الان!االنفس

صفاتذاتءلمياقوةيرصا)دينهـذاإثلءصدرتصورلا؟عنعندثذ

كا4أهـء:نهـذاإدارةءلىوالقدرة4والاحماءاأررسلموأالخبرةءالمث4خاصى

جملة.ا!لاص!ا!أىالاأ-انؤ!12!ط؟:"اتءنولهافي!له

لأنه،اض!جه!/كينأ-انإكلالأفانصصدهؤةدا):دينءلأ-اءثاأما

.والأتجعما".4افيردت"احياتهفىمم!!ء"ى،أةمم!4فىوبأدل،4زضا

صىكت1)تكا،4افىا)ورأ*إ-ااالةوةهـونفم!4اباءثام!دريصب!خلفالىباو

.ة:ق!4اطءنالينخه؟بأدصتظا)"!يوإىهذأتن!إنالا

ةكلس!3أءلاوأيفاد!ذرت:3ور!ظ3ن5آدمإىءنبك!أ%ذو)ذ"

.،)1(إلقالوابمبرأ)م!ضا

ل!قدؤد؟ن-إ؟ص!انأول-الوءود!ذاإلىالأذ+افيهـ:طوءين

ةجمه-!!تإذ،ا)يم:ن!افىا)"يث!ءن4يم!ةما-4الأم!اصهالمعارفساءنا

!!طورةاؤكجراإ-"!قدلأنه،حولهشىءصواء-جانالحز!4!؟ت

.كليأنأوقبلبل،.جمر+أثان4كلأحن،نهإمه-اقبلشىءأىءلاالاقيال

ويثقى.اط؟ؤءق!طاكلإذانهأالااطا)ق؟بهه

172آيةالأص-اث)1(
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الجض4مقيخرجن!فلالزوول؟ددوءهذاإن؟أدميافقلنا،

.،)ا!فتثقى

وفىوشرابهطعامهفى-ذرامترددامله2والأذىفاءلال!توقعهز!ن

البوءء4داونةط،ء-5يىةتهاخعلوو؟؟ت،الأخرتالمخلوؤاتماظمصا

الإةسانية:هتهثم.أ"خرأأول؟نصكما.الأنبماأولمآؤ؟ن!بارخاإلى

القوةإلىالاأ-انشه!علىمما!،اءفىالب(ءثذلكبموانح!اوبين

آ"ادرواتا)ا

مظاهـرالطبيمة؟)هـحضسهأوتقدائطالإنسانالاسعبادةزفياممق3!ف

اك!حو!هذاعاىيمانالأءكلارفالأولالاأم!انضيلوقد

.ت2تكلانهأوإلىابتدأتف؟د3ا)"ةاتطررت!دراصهءنلأ/بى

117آبة4)1(ة
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والطوروالإنمصاتالديف

الا)!ي!ة،والضءدة،يةائراا)ءةائد-ئعالسا-ثدا!قا

الإلهيةوا!ثري!4،البماشريةا!نراع
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اةعلورواوالإنسانينأد

نفردوتاء4حيدةفىهى؟اباصثنوألاء1)3آراهؤصدأنس،ة*ود

أكبرالقارىءيسعت!محدوحتى،؟رالأةتختاطلا-خاخاصانام!ثكالمنا

كلألاءالاعثم،الآواءئحثافءلأصلاعالأ4زرصأمامهي!دإذ،فاءدة

اطلعما،مضهـون-بمرنؤد،4ضاصفكرةلديهزتمربمع،ءمع!ت!قلةءناقش!4

صه"قماالبدايةمنذنعان)ممنفا.خيرصوفى،بمديدءؤممونوقد،4ءل

الاأمم!انخالقالواحد4الاالأولانالأنس!4ءحرزومر1.4إوصلناأن

ذلكإحدهـ"اكفاذا،والكون

:،5إ*لاآرأء

الإأ-انأنوالرا-!:5اإ-ااريخءأموجز"يم-حابحىإحبشقول

نهأءلىأ،لالأءانكاصلأيرتةتق!ةءارآ3-هـير-ت"4ت!إطر-4ممرتفي؟نالبداق

العهلي4ا!هورأفيلمتهإلىإ-مدءكاو-؟ن،الاتأط.،ورهإ-ا!ةممرفىفى؟ن

أنهعا،)*قلدثاتت-قدم(لةالأ-)4ال!!!إصهـرأ؟؟تأو،إء)الأشه

هووذلك!دةالأ-بلمث-ثير!اا)فالانةررالات4ء!تمليه--بماسؤط2ت

الت!مميرأنالواصحوءق،غيرءزر!يفنجصأوحافلألإيام!ذهفىيف!لهما

دوراروب11)مو!و،4نبالأ؟م!االخبرةفىخىهـ.بتأأء!-طورهـو!ا!ا،ءظم

.الأخيرةسنهلأثآا!!لملأتةءسكصرنفىإلا4الإؤم!ا؟الحياةفىجيرا3

،؟ة-113ا،يامهـذهفىحقاأف!ر!تضبطونالذئيأو)!كإن/لي

اكاسءهظمالفيلاو،الناسءنلةصلمة4ؤ!ألاإالبوف!لاينظهوضهاو

.4والعاءأةبابالقيأفىون

الأولىا،هـأ-لبانإ4أ"ثرإاالجاعاتءنظهرماأفدمأنأدخمملو!ن
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ناوكا،صتكرة4،:إجموعاتمقتحوق؟نت،اطقالإفانلتمة

ة*ضمعبه!،1ظاتعائلاتعقأثإتالأ.ولىالثدداتئلورطتطعان

،ذلاثء؟لؤماتآدلىالأ!وئلاقياأنيضأألأتهؤن،تر-!5ئم

أنانيا!ما!!ورةب!دأنالا?هـتقي-!كان،ذلئاحدوثقيلول!ن

و)حترامالا!بهناطوف"زيمرقبمم!طهقلأبدوكان،ا)بد)ؤيةالفرد

الرجلخيرةتن!!فءنلأبدو؟ان،ادح.!!-اةفى-خغلغلا-ى،ا(لا"ع!

لاما؟شاو؟،يحبرونماء"دأر1)مه*ء4)لمجاكااكرذن4،0"طبي!:أحالا

.للصغار)1(الفطرىوالحاىالطببعىال!اصحهىا.لأخرى4صالنامز،

يزة"كربينالتفاعلثءارءن4؟الاأ-ا4الأء!ماياحياةتتولهوقد

ءندمانفممأءنأزواجقيموزو،؟ةصالالأإل!كأأ)صغاثدفعالتىالةجة

وءضارماال!زاةأخطارمنلهصونبتعرثاوبين،فيءون

نأمنايريدونءن)خأءلات!ما)منانإعالالفءإلمطاينايااال!تابوكه

الذىأماءأفىأوالانض!ال،فه5واطوفاح!وزاالرجلاحترأمأنإنمتقد

؟؟ضه،يته-اخوإيناقىاللوأ-ناتاؤا)مجاإزأءالبدالىاكوحشيكلسه

.نجاتإروابابالأرةومقزحر،4فالبدا؟4ياالدياتاوبى!نءفيثمطرصدر

الماعدةءلىأ)قادرةأوأ"ويةالاثفرزصياتالاحزامب!ذايرتطومما

ءودكاإلىيى!خ،وؤاتهابعدأثكأعاتالهذهالتوزيرأولر!:4باضور

ميتة-ممن)مأ!اإالأعتقاداببكرمق؟نلذا،الاحلامفىا)ظاورإلى

ثن،والتخهالحضإل-للالءنمرصوء"-حابمال؟تبأنبلاحظ)1(

القمعرف-د؟نإذاإلاالإأ-انق5كأدثلأأف!راءرضولذاد

الآ،ائمحاو،؟)كيرة-اق!صهخمهاثشعر-قينةسهفىشةهـتايو!وااهادى

.4المدفيا)قيممذهإلىبدافىوهوالاأ-انبصلكيف
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نيت--تء"إىإلىوص"اقلا؟قاتأنهاالاءرفىماصوأن،حقا

.(1)"ا؟نممامأعظبرةوة

وسلوكديميرهتةفىالطفلثبها).داقالإأ-ان!نالرأىهـذا4و-للأص

فكرةءصدر؟ن،ألا.-ان!4الطةوإةءحاك:اسبإكفييهيرهـذأوأن

الأجدأدءنا)جإرزو4ءأةوليإو-دا؟(تبدأتالتىإر،باتواالارباب

،نحو!نا!االوباحيزاةا)-ألن3بمن)مما-واإذاالذين،والجدات

الاءفا!ءلا-اء--!داثكلإلواطأوالاوهاالأحلامأن،خا!4

)حمحطورأ)نحوا!ذءلهتلالرا0لا!لار/ادلاء-قيااأدؤ،11!"ا،
!....ولورءز-م!م..

.اثذإر*لى

أ!رمأنإ"دوماومن):اةولهالاز-كارمذهةوسهاد؟تبويبرر

،العصرىالراشدحلامأءق4وواقكلإيةهـأقاآمشأونحاوفهنهتحلاوالطق

ن؟41عا،تكادأو-ةحلميرهفىءأفىلاإلادا،1ا)بدألىا).!جلوءاعمن

اقامثلباتوا-ح!ادوأفع11أنيتصورنو3،واياتاطإلىأدقأيرصآ

،4ءمادتوأخرى،4أمعاوناتا-عوء.إكتتيخلأنيىبطيعوين،له

ءافلاصغرهفىيمونأنإلامناالإفانيرتاجولا،4فىآاناتو-+ر

ا)ممتلأواككل4ال!ريىالص-ور؟نت،1جديدءنلدتكالأطواصه

العهسرجاللاعينببدو،أيفحه!،ومارةا)!؟الثم!اذةالافهءارأو4ث؟اط

،المودةاهـةمظأو)لثهوربراوهةذرةأضطر?زىاتوذ4ءابهديم411جرىاط

.،لءنوالأ-اءيرياتاطص!ءنتخاضاوالاوهامالأ"لامكاأشهو!تف

.)2(يروىعندماوءصدقآلامفوبختصن13ءاالأفه؟هاك

وألجواناتالأداهء!!ةأنءيرهرتصكاتبحإ11تصورو!حذا

.ا؟!4إالاكأقاد4بدا؟شا

.46،0.04صويلز)1(هـ-

.47صبنالىاالصربمح)2(
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:التصورا!تص

ؤمث!أ؟ألارضهـذهءلثأأ-إنلإار%نالاعىقادءنالصوتاه!نفأ

بل،4!!تء"اتؤيةأ4شاتوا،4تءيوؤ:ة-4أ4إت!نزلم،آخران-يواى

!سوا-4معبوداتهويصىخبنف!4تهصإيمء4!ه!لاوأ!-حاط-ءاةفىأقا

ناأ-حم!وءقلهوعواءأفه

يمنة!،هذاءنش3أإلىرهإظصلأنصداءإء4عسيرأفح!ن

ءل!درررإثىء-ا!الة"إطكأءإحمهصهليمت)،ت!!بمك"لم!إصهلجبانج!4رفىد)نقا

كذابة*ل؟تأ":ية!لكأن-إءالأفيءذاأصصأبأء-قىاثفى-سبمابما

،ؤتهوتةفالالألاء-درغ5-شطى؟تؤأ،تتو3يمتؤت-صدثوكذا

ا)سبببينإطلارمثلاتءذان.ا%ؤوبخز:عهءدومغواكأؤإب-%صنتوأ

بطر4قيسارهـىوتس!،/!!الا،-روا4ة-ةنحؤددهماأحىوجةوا)*!

ىأ-،إفت!4ا"لم،ضاإ-و-ءمفثنءقيلفىإدى-وذا5ءلابا،كل!رلا*لةا

الخدءاتإىء11،ايا1وم-4روحبم"4آمادى*كأهكلأنإعوحشاأءخقاد

ال!نمءقفا!نىخاوهى،-ثثنا،-نىء!ؤقيطممما."اإتيف"الكل)جنو-

أكلذفهى،الغ!صأوفايما)خمةءتأصاسأىءلىتةوملافىيموخهـ!ال!سحرى

إبالأخالاءمفىؤخاطث

وا!برةاإلتجربةضأعة!4ؤ!رد-ص!ىحلملأككلروكماإ)طبالتطورو!ن

)ءجصلبهاوامنا)ءذورووالرقىأ)-*اويذصخهر*فاآطالمابرربأ4أصمدولأ

والنجاة.4ء!اخص!وللةوءم!أهـيداوؤرة!تهمهأيفءإهوبةهـغو5ئحم؟ظءلى

14أي!دداالذينءكأوالمرا،وتءن

وأالرجلهذايلومقي*له4الوهيماطيالاتأوالاحلامف؟أضه

للخوتإلمتهظمجم،4أا،!-وء!ميلتص!أوا)صىءأوالحيوات

؟لطل؟وأن!عر
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جمرزمنفىحدثأنه-يضأألزهـ-تبا)!قول؟-ولأجمد

وا،!تآتألجر3الأا)مقولطأن،أصغيرةأ4أ!اؤلإابيلةإةاتاريخن5بمدا

أقوعىو)-ممنها،اءيالا!فىو--3وف121فىم؟نا--3وأ)ىجأنأ

اروإصدالودةاتوو!فلاةص-عتصدرتقد،الأخرىا)عقرلمقؤاءنر

،محتومشىءوذاكمثثوومأءرهذاأنني!س-أ!وأفر،الأواص

البدأقباءلمتةاداطبيرو؟ن.ثسنذيروذأك،-يربشيراهـتوأن

النصاغيقدمالذىوهو،لالاوا)-كاهن-هـواسا-راالصبصيببهيصةونو

وتجنبالحظتجلإ"التىاطوفاءمإاا!ى!إتوما4وومجذر،الأحلامي!-سو

-تثهن4ياةالدباءمالأنمابنمهءجهإلىاأ-داء-4ا.4ياالدقشوأ،الىممبات

دهوماال!اسءلايملىكانالاولأ-ع!هـنا%ن؟،وئمعاشءاقوس!هى

.ه.فا!4وبمأمن(؟)!ى!سصلاء!ت!الحفةفى

القدم)تش4خآتتصاور؟نتاهالاقيهذا؟ظرفى!دالعةاوكأن

الاساةيرفى"ظتوحمالأتوافىالا-لامءنبمددفيدأتت!اءوالات

فىتمثاتو.وال!كرالاخىرقءقبمددمجد!اقةإلىىروددتحتىحروالى

وب!زيهه.الإلهتو-صد

ناز!مشا،ا-إطانواآىوا)الامرأص!إبوال!!انا!س!رةاو؟ن

ستدورافىةالدأن)كاسمن)كثير-يليلط:اعءسوكانا)ءلما.والعلم

ينطلقو،سالنفرمن!"!هتذهبو،نالدرإيةزسةولئدكاءإصلتىالعقاءل

هـءذ)..ال!لمأجلوكهل!لىباإلا،ةوعأىكهدفولاولملا%وناالعالم

4إاربلامووأعلنالمار!مىاالفكرفىءامااهالأقيهـذاا-!حوقد.يقولون

نأدهأنوقدإخطور%ألىحوذلكعلىالإنم!اتصهههال!ينأن

بالعلم4ينيم

84:صلمالعاغتارموفي)1(
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أى)الأدبانبينالمغابلةعلماءيعوف:،الله"ص-،بهفىالحقادو!رل

أعقادهافىالأ"ممأ)جمدا؟يةبهامرتأطوارطء!ثةثلا(الأد-انمكلا-رنةعالاء

وهى:با؟"،والا-باب

!ث3"،!عهزولالخدددور-ا

!بم+أهأء!ا*أ!!جعوالتراليطزودو-2

\ا5!*ي!!أءنيةاصاو؟دو-3

وقدبالعث!راتتعدبابآأر،1تتخذالاولىالقا:ا!التعدد؟أتثوثفى

)!كلي!ونأنالدورهذأفىفهكر،الم!اتإلىالعثمراتتت!جاو

وتهبلالحضورفىالربءنبتة-"وجذةأو،تعإ،رببهيرةأسرة

والقرابيناالمدلواشا

حصرتماعلبابالارتبئوالنرجيحفال!د:روصالافىالدوروفى

بيلةالةربلأنهإها.سائرهاءلىوالر!انالبروكأء!اربويأخذ

ثثولقفىعا!هاوتعتمد،بالزطمةالاحرىائلاقياولتدالتىا!ممبرى

-اشمنموألزأعلمءطلبابمبأدهله:اعةثلانهوإما،والم!اشبمالدفا

.الختال!زبابالارحقض!اا!ىالمطالب

ينهاولفواحدةعادةإلىؤشجتمعالامةقتوح!اثالثاادوفاوفى

الهورهذافىوعدث؟اطتفرةل!ليمالأظهنأقايمفىكاألارباب-فددءح

-إ-ثا-يادةعيهاتفو.ةىا3؟غيره!ءلهع!ادضهاالارو-4ت!رضأن

عرث!اةوصاب

لثنائيةباالأعتةادأذالأدبرا،تإينبلةالمةاءلمىاءعةدالا%جعوالرأى

وممماأجملناهاألتىالصورةء!،الوحدايةاء:"ادبعد!!ثيرةأآأ-ءأياقى

بينالوحدانبةبتنازعأومعهاالأربابب!وجودتأفنالتى4النافالوحدافي

هأخرىثولهو)لهالهـبولة
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صافىطرقىالأنسانأتإكأالوحدا؟تبعدأصةا)ثناظ!وريعللونو!

ولا،الجبى)لهءيرإلهإلىرة-:خهالو-ودفىا)خرتة-يرفيحاولالماور

-ئد!يىبغيزاللالأثه،عةجمدتهفىالةممس!لمقبلءنذا5ث!ون

وطبا:*ثا.13درجابيناوتوالته،بيما!اار--!حواال!ايزوت-بغبابالأر

.ينإلةالمةاع!اءعىدأى-ال!قاديه!لكاءند!ذا5ءقأه"شاو

!نتوةيقآالأطوار"ذهبميعبعدتأقىالوجودوحد-أن-ا،ديان

ثمكلاالذىالئهو!يقءأرءقأدتهوبمودتآثباإو،ا!ورسواله:ضا)نقا

.؟انوالااررقل"اوباطساءوناثىوتوهو:ؤيه

ء!لاأو!دآوانوءآ2أوارهاأجميعفى4تالماصالأهمبابأرجم!نبوا

التا)ية.اعالأأوفى1)-قادء!12ثقمااع.وأودحنها،واحدةلف!--ة

اهاوةوةا)طبيصءثاهدؤ!اصا!تهالتىرافيالأرأوالفي!ؤبابأر-ا

والقمرثهسو)1!يإروا)إجوافياوأظلاموالةجروالمطروالبرق؟لرعد

دخوالروادصماه

والةادةالأبمالأصماءإتةترنألىبابألاروهى4أتالاؤس!اابأرإ-3

الحوارقعلىال!ادرينءنعبادلمح!و!سس!بمم"والمرموبينبينالمحبو

.!اجرلمكلاو

ده!واحفاب!اؤ!يعب-د!أ،نبهروا)!اإلأ-لافو!لأسرةةاتاتأ-3

4ضاالموذكرىالهاس!ي؟اككودةوالموا*مواطفيلاتا!ذ!روص!!ن

الفارق!ذاعول!ن،والا)طافبالازواتم3وينوروالزمانهذأفما

وأعاءبادةاالذكريمبملأنماخ؟نعهلأالههجىالر-لأنوهوإ)بين

بين.القرا،ياالفهجا-2فىالقبرهداياءمل

وربالصيدورب،اطهـبورب،ادثقكربالم!اقبابار-4

ادلاآمورب،الا-انورب،ا!دلط
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ورب!أجرنأورب،أ)-!روربالموقدا)-إماكوبأرباب-5

الطعام.

صورةفىالأ-مالأءلمبءلوءىوإ)خصباسل11ابأرإ-6

واهباتإلىألزءنءحكأؤتوقد،ا*اتا):خابالامهاتإ-هـونهـاو،الأهإث

.لحياةأهـ:4بعدالضرد

والاؤسانوالاكأ.ضا-حماهاخىإقإي!صاإ،"-ب،أ)كطالخاقآ!.7-4

.انيولمىاو

برارء!رإثراخءبادهاتد"يئالتى1)-إقآ!4وهـكاألمحلإاالآ!8-4

السهمادةفه،قو،لاخلاقاوقسإاءحاأحاياأكلأقيم!!و،ءلميماسه:كموتحا

.إءا-4اافىطللأتواحلإبديةا

ءاواركلاأفىالأنسازيهرإرزخهساأرقىهـكاا)روبادغءأ-قاتءقالض!4وهذه

اكلأاوقاتوامم!والا!ءخا-دأت،إ)4للإ؟اتب!رء:ا-ش!دت،4أ،توألي

)ا!الناسمنأءت!خثضاهالمه/نجير

بينإؤهـح!4اات!قص"إفهءؤفىالخطاا)حهـيمعب!الاستادأنبدوو

تطور"إنظرالايماتفىألافياه!ذاأصابلفاتكقد،ألدينوالفا-4!ة

4؟الانم!اويةال!يرو4المادلل!ياةاهـقىواالتقدماس،نةفءآوارتقاثهالدين

اروضاتءؤصؤفى،ورا؟ضادلكو"انإثأاات5فىغيرهتآمافرأى

301صا،ولا)فيء

إإدية1الأؤمم!أقحا-أتنهممرلأ،:بالطأيمريماء"دالأ-عاذ4ول

أو-م!أ)ىوهـى،11(ضدينزء-4)2(الاولالانسانفىا-خ!لهشااىاهـى

.،تمها)23-03صدالعقا(1)

إكنيعر!ف!مالامرءيىاختاط!لموهـوالؤلفأنوأف!ع)3(

.البداقوالإذمعانالأول،الانعممان
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ا)ض!لاءتيوطابةحماهـاإلىو)جأ،ءبده!أىاا؟)،4ورصمنا!جمىإليه

..!"ير!اءنالخيرواقس،يضرهاءن

كأبالىديىآليس4د1.1الر؟زهذهءإىفي-جزالذىالدفيأنيخر

مجهلوقاق-وهصاءنمة-روث:!ور!،-،"وإ،دين0دكاء4أومالمه

..اصجأوءفهمفزعآإ-4%أنطنماكاإ!!يدءيمدأنتر،الافان

"بةكالأ،شىءأىءنالنجاةإ)تمسو،شىء،كل*إثالذىيقفا)خر

.لوال!ةطقالمهحسا!فىدخلشيما!اتهكأءطاكأ-بأن

تكثمء*-ودانرءترأتءاإذا،و!!ناللىأ-دادناءتإذننمم!خرفلا

احؤووأةا-؟باكهوأ،قروالىع!لةثاط،لهابه؟ألاو،:7!ءرالتىءياالأث

ورياحسءبوومطروربمدبرقءقا)طبيكلؤوروظاهرألطيىرمن4محتلكل

أتاتاءنءتعددة!أصةاو

ءو!4عند!الأشياء!ذه؟.شهإذ؟الأجدأدهـؤلاءمنلاذخر

.والأ)كازارلأساإءاكأ!4!ورفى!م-8!دىبا)!ءوض

نأأيضآحا)لد-ءنؤإن،عادأهل!+؟!آ-(لءن/إنا)قول!حوإذا

ايه-؟تومن،لهأ-مبمان!آش!رهبءق،رهـ:4شه!!أ-يا!ءن:يقالط

.ء*دهزقده)شى

عاىالفيبويى!دل.بالآ!4مايثآالأو)ينزناا-،إعانم؟نلهذا

وءن،فن!لى!وكب:و!و4حدنبهداىامماتأحماديورالولي!ضم!مه

يرةبه3تدركالذىالا-ساسمننيوع!يرهو%ودتنثقصرةعتكا

ومها،إقوىأوءغصاالض!فءنها..الآلهةبقوى!"ي!كأزوىءنالكمامة

!اياغات:!فق،والارضا-حماءأبينكا!اكتتحر،الضث.ليياومة،افىل!!

."أسأجوافهاتا!اأك!ف

الأديانتطوت4،تظرتإيمانهءلىالدالثهحدالطيبيوادلغ!

:يقولبةوالفكرالمادبةنانبةالألتطوهـالمحاةدماةوالعقا
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علاآ!افوالاشهياءثةحفاب!ضلهوخمفف،ثه؟.آالعقلرش!دفاذا

ئظراج!اإو؟ظر،ياءالأثبالمثإلىنسأ.بهالآنشسناهيافىالذىالرجه

قءرؤلي!4مثلاو-%ملهتةحرهمقيمم!-وحىأنلأ-ليشهثم،وتةممر+إءل

.داتالموجوهذ.مك!و؟إتءنالمتدفقوابىلالالجال

وبينإم!ائدافىهذهيتهأظربينةطيرا،م!نمس-اذالاحادة-وراح

كلحهوداتهمنو-لىونالدرعابفىو"و!أالاخرىال!نوتتطور

إ*!وىابفاهالاتوا)إثوءإةأءتعمم!صألةإس!ااأن!ذه:دوو،1(4)فىتوآ

با)*قائدتمى،الضاصأشد1/2!ز-وءنيت!رجولا،4أررفماأص"ءتأى

.4لإ-لاءا4-واإمم!يةدأيموا4وزاسايةالمماو

ذلة1)-!ا)ضولاخىفىاجاهدةءاولاتإلىءنهمذ!اكى؟يربل
يهو-يم!ا

.اهالأتي2وذلا!االرأل!ذال!!لاموا4وا،-:!ى

ت!دقأخرىاأوادمروشوضاإ-الانا!أوا-مريةا%اأ!أنكادعاء

سيراتفيااذ!أنء؟3ظىآ.ىالداكطورو،ال!ذوىاكطوريةؤظكأعا!هم

.خرىأ-(4ءنوالدتنالرل!بينانمبوو،-أ"ءشاالدتنيزدمومهله

ءل-4الأفواهـاتهذهأشهص!إنوءيرم!ؤلاهت"ءق!نعأأيسبوكارت

.4ءليخرأممي!4الحىفى

اىاالوس!ا!ل!!فا،إرر!واوالضظرثالص!و)ثدا*قيناأتولاشك

هذا4ءلبدء!ى-الدءوىهذهإلىللوصولوغير!لاههـؤ؟اعاأكأمد

-الهرأنوخاعة-4أ)-حماو11ءتبدعوىمةااليفى...الأقياه

ا)د-في4العةثدةتطورؤ!ب!اأءاىوأدتهأ:ي!الو-دأبدءوى!دأالدينإن

من؟اب!االذى،!!،الصحيمحوالو-ىافىقالألهلدنءن4الحةية

91-15صوموصوعآذاتآ،الله"الأولأحىتابأ(1)
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إلحاالأ؟-اقامفل1جمزعلىتدلة-كريةر!4يمثل؟قيفوت!رتبديل

.العقيدةلاسع)ثفاا)!حميحالوحى4-أوءن،"حقيةتظورالذى

نق!مهةسهوفا"حثاواللارا-ؤءنه4=ةاإوصوعهذأينالو)!

طين.فقرإلى

وأد)!ا.الدينىالتطواظريةمعالأولىالةقرة

!ا.ءلي!4فىللنظرالاد!ةه!ءمناؤ:4:4ا)ئاذةا)ةقي

إكا:دأو!ايادلأاوئداا!4اظورزظهـتتر

؟،قاصدها،نأ)ءقا:د!-فيإيناءالاقيمذاأ!حابيفرؤ،لأ

يه4والمثر،ينال!قيدةؤونيفرلأو،4والأر!ء!ا4،وإ-ابينؤونيهرلأ

تطورأى-ال!صوىأاظوريرتقرإلمطاكج!44سهلأ!مهااةظر!مءننفلاة،ا

هـذهبعدالحقيوالا؟لانو-دحتى،4!لمةكائناتإت4ألحضاالاحيا?ن

وال!قائدىفيالدنالتطور-ناتوا!الحىأشبهكأاوقءنز-ءنالمراصل

أخافوإن،والأر-ةاءإ)تدرج"يرمقأ)ءصوقفورءإثجمهللإأم!ان

.قيهم!!إعهحمجيمق-ت!الدتاالتطورأى-فبيآ

إستندون؟،ءلار-قااوالتماور4؟فلرلىإ5اقيلأااهذصحابأ-قندو

4وءترءث4بدا؟مجتهرراتءلىشاأ"رتقراءاتواسففاهدات5إلى

كأأ3أطوارإلىثمأرقىىأورإلمطحشىا)ء،و4ا)بدا؟قياو:تومجته*ات

ءلا+ءاي!ايجهحاتليجةإلىاتوالأ-تقر-اءالمثثاهداتهـذهؤأدكم،رةجما

،4البدا"تالأممبمخفىشاخرواحبالى1الا؟انأن:وهـى)الأقياههذا

،الدول4وإقااطضارةارأءأوأإالطورهذاجماوزتالتىالامموأن

،ا!مرصعلىا)حواكبءبادةأو44الطى))هبادةءظاهـرءنكألمولأ

الا!لادفعبادةوأن،4الم!روزاتوأ)صه!اروالقمرا)ثمى!ءالميتياوفى
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!يبهحىسبمنهاطوركلتناسبأ.مماروءلب!"إتااالأطوارمذهتتخلل

.-4والمدةا)،1من

ايم"-ىا)اطضاراتجميعفىكافةارالاصاوتكيةكاف!واخوجداأما

"فيردو،وقدرةقدراالالههءلايعدو/إلهأمىخهقد2اصحضارةفنى

مرةفىبىقا!افخةثلأوشول-ىو!صتتتضاهلأرباببينباطلاوو

الاءلا.الالهةمرض!فإكقأإلائ!ا

ا)خرجد،لمرمظأ)ءتهى-هذاكلإمد-4ا)كنابالادياندءن

-ودالوخدقالذىءهـالأحدالألهء:ادةؤخه؟ثاشهالناسشهيئاوعلى،تقاهمر

يمنولم،صيخاالأروإتأ-موافىجودءوكلؤدكأاتهس!توه،العدممن

.الةفاءلافىهالخاقفىش!ر-ك)4

صاط!ىةتمراإكةالدو*؟وحيدمن.صهأالذىالإ"كاالشحيداكوذ

ندالا؟-انخاقءنبدأإلىا)تبموينحرةإفييذهـبوم،!طهالكون

.ءو!دإل!بهاصاء4لأموجودةمادة

4/؟هـاء:د!إمحضإقاكرةؤ؟.خهأ-حماهواالأرةلهخلقفىب!؟واا1و

نهاأ3اتأهـم!"وواينالأر!ها"-إلىواظرلأ!م،يلإمجهوأا)تةظمفتكرة

:ىهإلىبهاحماجةولأ،المبدعءنءىفىوالنورللحسماؤلة4راهىحقيقة

3%!لوبالص!اعةءن!األ!9لو)شيم!!ااوزرضو،"سيقوالتأتركيباغير

يديه.بيناوواضرةموادءامقمص!و،تهبش3فىانالا؟ص!ا

ت!قيالأغر؟4ياالهدء2إلىالأؤقا!ذفىامحمورأ؟شرىاامقلاوظل

ءيربزءنإتاطإ*ضفىالمبمء4الدعوةإحر/لي4اإ-ءمح!ادءوةاقبل

قءرحببمااخاإحوألقولأضا)قماخاالآ!ت!بمير،زوصر،،جمكفلم.ةليل

وأ!والأ-فادالأإناءينالأسرةبيه!اكرب؟لنو)ممنهث!مماءأرةى

.والأتباعالأعوأنبننا،طاع؟إ-يد
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أق!مالفلاسفةأنالأذمال!فى،ألعق!4الحالة،عذ.يانسرمقوبلغ

و%ودما3،!0ا!8يىلىأوالمادةأصلءناب!حثافىاعقرادو2برا

الافانقىقىةلا،ءنهاخار-44ممففيءلىلاتتوؤفءنهـامفروغت!حص4

جاء،اللهءنأكبرمابمقدأرا)حونمقأدخصر،الا)2!4ؤابالوحطؤأمفى

بالو-ودأؤهـافىهوالله)قدرة-"ظيمهقأر2ءنأحونإ-إقفىحلإهرة

ات!حمهلالالالإممانفاؤ--مأدالابءلىسءدية11والة-دتةالص؟؟.ءبم
.-ء.ه-ط

إتف!كير.وابالتأمل

مبدأفىالان!أن)بدي!4وأنزمهإ؟انأش!ب!!نالأرواحإفالا؟ان

والاعتق!ادالتدين

بإصرشر-؟ا"كماأ!لةبا،الروح،إلىاهـخدأ!4-كليلءنخماولا

انروحيفممأنا!4ءأفىيمناإذ،اجديإد5ا-ش--ت)والأ-لم!!وممماو-ئلور

فياهببينالفظروءشات،اصا!إ-4ةألاتفىافا!مأأهرءنأعهحةالها

:لا!ألإتتلك

فىويةاتلورصربأكلوويرةصيه!وأنهويرىإةامةص!ان

،ءيرهمكانإلىظوةز"دء"4"تقيل!أ"ح!ء!وا*ؤإإ؟قظإم!"نم،ء4منا

يهودأوويتر!جسدهبحنالذىبالروحذكؤ*لأنه4ءا-لىفىفي!ح

يريد.حينإ)-؟

كأرل!كأمثلهتحر!ونأصجأهؤ"!مصهبممء"امهفىا،وقىيرىو؟ن

-ينالن!سكلقدونأ!مفرأىإوقىاورأقي،يرسده؟اموهـوبهىوحه

الأءتادالمفارقالروحءىالضةسأنذاكءناءدصهفىفوفع،؟وتون

الاظرءن!تجبالخفىاءالمصولطففىشىءخى،ا،وتصالةفى

.51قىةلا

ا"أمنين43بدفىبالىواءالروحإر-ةاطفىالأءالملأقءلىشكولأ
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عل؟،اثدلىور!ة"مرفىعليهاتطلقالبئال!تفان،الأرواحإالأوان

اربرناية!"،!6!إب،ىو!طة،الهسمهواوالنفىالروحوهى،ذلك

وفى..4اطدبيةإلاوراللغاتفى11،أهغتسبرعمنىالنفسمعناها

.1()(أساز،الا04بداءناو*ولأصلمهاءلمهةيهالأشكدلالةذلك

الدينتطررءلوأ)برا!ينالأداقييتلسالأتياههذاظلوبهذا

برقىيرقى،الاةساذلمةواطخىارةالاامافىالفكر)تفورتبعاوالعقا:د

طه.صسطابايةحطوننسانلاا

فىوالمداركالأفهامبينبا،قارناتالاقياههذات!ليلفىويذه"ون

وجم.دنظر!فىللو!ىيمنولم.-!رمتصءشمجتمعوفى!حمضم*بتمع

لالم!ىكأإهدأخممقا-تة!ا%أم؟نهـناومقر"هـدافتراضحتىأو

.قىددلمبىونالأوقانالأنم!علىإ-حبإبداقوأ

نه3؟مثلاوالصورةللف!لمعنىلاتةأمابدالىواأ)يصءى؟نفالا

ا،،عم،وابا)مهحرصأ!اءنيصابمه40ءتأ-خابهايممهرليالأتفنا

اجالأزدوهذافىرباو،نهءثماعف!اهأيصون؟أعدا!"نكيد5!ايصوو

.الأنحاءصتنحوءلهوالاج!م!ادالأشباحبازدواجةجملحقه

؟-(نال!ظن،لأشصباحواأظلالباء،لىمقأقلبالأيفتاء"إ4يكوا

فلاي!بكرب،اه؟لففلالاتسمذانظرلىيص:حسىناأمقنلاهومقالأول

./والأ!اموالحذر4با!-صبا!يةاأرالأيث!ياهمنءلىماحولهيعاتأنمنه

أنفوذالةةا4ت!يأو:؟4تلاالتى4-النامق،يمأهـوا،ؤءهـةإلىامتدىحتى

ي!فاروبايدثلمى!،1الوجودإ.صلأانروء4فىودخل،المادةماوراءإلى

بينو"وا.بىدالروحةينيفرق!اأفا-ظاع،اط-،اةقيماتةقي!لعينبا

.26-24للعقادصالله)1(
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ال!وروبين،واامثراط!روبين،دوا!بم.الحرك!وبيندغ11واال!قل

الاعتقاداخلطر،الىوص!4والاجسامالمجرد-الم!افبينو،وأ)ظلام

ؤبادة،ئهاأزناوفى4قالهداالعقيدةأرطوأر*دالدت"-4ئدالعقابجهثعلروحبا

وإنما،الارواحبقاهفكرةتخطرم!/12مالمبالعلىلاتخطرلا!الأس

.والم!قولاتثالمعارفىقىا)يزحس!بعلىنما!الا!زترقى

ت"!ثلهءصودا%دآلهقينجذقدالتناصهلصرارأءكاا!الذى)ثم!ىفا)

بوهأت؟ونأنيضثءبىؤلأ،ا!"ابإأوالصهرأواوا)-كابالا"-دشهحفى

أصب4الماوفىواصح!و؟إمجاز!خيروروعأجم!داوأناط-لاكمن

تأإروحافيمالذىافىانع4يةةلالأنه(بكلدؤحمابت!صىليو!دتهاو!ا

وأ-تطلعكذبالذى2شىوالحى،نفاإمجيء-تحنان؟صيىء3بس!ن

يفرقو،س4أثفىابءجيلىروصاأباهيبهىملالا--طلاعة*ض4الخلإةارسأ!

أجملأ2"4زءمأر-بولأالمى-الهذاوءلمه،ا!الأروإوةالأ-سادوأبوةأإثن

او،أوزوريسا،نأوا)ث!سابنافىرافياورنذاكأوءونالفرهذاأن

،اثلمير/!اديملة4دالجم!!4/بىأونمجرنممألك*ورن-داأمؤولايفههو!

."ا!ءرشءلىإس2ومجقها

معدومةشهكاإثعصاعبمادةاتبمانالأدبرين)!لةالمةاءلاءيرىولأ

فىتةتثرلمأمفءسأز!ةدياانتقررونمو)حفي،أ)قد؟4؟اتالدت!اءأ-وات

تتيماسرلا،والأدبه"4ا)كلإأثقافةامندر-4آم!-لمزملأ!االأءاواتتلك

زظرةمقذال!قيلؤلالمبى،ا)ةاريخءصوتهحدم1فىأ!هـجوأش!:اهأءجلا

لفصولبا1)ث!س4وءللاز،إ*كالأزفيظاما)ثىء،*ضط!س4عا!4يمؤإ

اسيناأء*دوءو

للخاق،ةإفكلضى811الهفلؤةحيرأنغيرهذامسأمفأ4أدياوز-تدءى

:؟ياهفتث!ح،السهلمواتفىالهإجماالآةاتاإلمطمبها)مرالأرضأؤقءن

الاأصان-6م
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بغالأومويفتربو؟لموتاوةلحياامعكونواوا*اطردواعىيهاةظمخاو

)1((وا-داسببالهوياخصى،شاملةبهغارةا)حونفي-خوءبالذى

دهصوووخلة4عا"يفيد

إلىتل-ىالأديانر-طورالقيول!إلىتجاهالاةنظوه!ذا-:"رك

الشحسادةء!!رمقا)ذىأ-اقالاال!عرهـو:وا-دطريقمقالتو-يد

....والأرءلااممهءوالتاءوءدأهخا)قعادةإلى

إلىوالمعارفااوملا"ا"ثماوأل!قا:ديانالأفىإ-ولوتاقائلوناذهب/ل

يطورونأأخذوإذبالذكاهالر-اوا!ام!،أ)-حماوالأديانءلىلك-رؤحد

.الدءوةالوأ-واظروفاةبعا4إب-ئونالذىنالد

منعديدةا!بمرمرالإ-لامأديدعى،تعمصيرجولدفاجناص"

قىوذلكبعدهمن4إاص!بماواأرسولابفعل،الهثري!كماوائدىالعقاالتطور

-الإيمهلامفى-وا)مثر-""العةعدةا،مرو-ثمؤلفه

والهودية،اإ-جمحه"وألإ-لامعلعاهمقكثيرإذهباا،فيويذهب

با)حخبجاه!امعتماماتتنافىباعاداتإهالافيلهذاالدينإضاعخاو)!ن

الأديانلهذه4الديذ

الفدفةبينالألول!-4!قض،3.خا/"فىا)!بيما)حسءبديقول

..4للآلىالأولىم3قورافىص*اتفقونأكاسوي!د:،نوالد

حيث،فىكلم!نا)"دار!الإنسانهوالإأم!هانإذ؟لت،هذافىجمبولا

منيغيرءاعا:ا!يدخلإ،ء؟نكلفىهـلى!ىالحياةظروثكا؟ت

فىإممهيرا؟ا)"ث!فيدا)أذو،لةال!وةورفىجصمآسلنافا،ءكلاصااو

82-27صالسابقالمرجع)1(
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كا!ا،الفد؟4ا،ممعندامبادأتأوألوانالآلهة!وروفى،ياناتالداأثأة

لناو،المينو،فارسو،الىفيو،وآشور،ا!إباو،تناووا)،ء!رفى

لأن،ه!هـالأممءنا)خاريخروايةءلىصدقيفاهداتمثحابهاهـذامنخذ؟تأن

الأولى،ص!ات!مفىالضاس!!نإث*وراوحدة4!سفلازمأعصشابهالةهذا

معجديدغص-لةألناست.دأو:تقولو..وكاي؟نواا)ىاط!أةووحدة

إ-تحقؤ-4شىءلأءنها3.خيراؤ-جدوت،)يماةأ"ظراي!حمدونحينآ)أ!م

...ابهءرمامأ؟فيسهدوتة،أ-انلإالهيتخاضىحأن

عابديها،ممهةثونو،إلآل!4!ذهم!ف!ثونهـاثدونا)-اسفىويظئم

تدورو...فيهالناسوص*-االذىاخ!،هـحادص"وداتآلكءلاونحتو

ويقعاءدلبين!م؟كأوالآثاهو.أضصربةبالأؤ-كافالهاسرءوس

.ءإيماوماإلم9)411لمذهماحولدىوا،1رل!قلىإءهـاعإ

أ%ضتصارنه5الأولمىا-ا!المروفى11!ساع!ذاخيلالأتتفأماوأبرت

ألو-ودتةلههع،ةإ-لةأءدادآفهير!ح.،ءن!اشيرإيم1لوعق،الا)((4هذه

.()12الولاهفىالإأ-اناءثاءتء-ةاءم؟،نمحما/بماؤ

41حا:زلاثلأتبار5قطالإنمم!اأبرةلىاأن:ؤتأوبم-صهيموقررو

ت!.قتاو41صاو،4ة:تفيةمبتا!ت!حاو،تعهـ--5لأ

ا)دتفسير،وفى،إخم-جاووخأالموصوعفىسس-إفتالحالننهذءوأن

والحا)44فالا!وا41اولةأءا،4صإش؟ضا!واة؟ظر!كجئاإقحا)كلوأن

ذلكو3ص"ءثاوأياءلا!لثا4صقيةوهوحدوأأءاءضهء4ةزيزتاإا

ثلاثصأ!حلفىصهما-!وروقدا،!صوعءنهـذأوء!هيرها12اأ!إ

:ا-تهالأر-هـتلةحمافرت

في4؟-ال!اارعلءرة+تاتالطبي!!اإ-؟-"4روةا"إضافة:4تفا)في-ا

ءلهقبلن5لاأ-:رزأىاا""إةالإذ-انفبهـا-إب:الآا،42-كدد-2
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ذه!!هو؟:"4مرجمريةءيودا!بموءوإلى)الاأفعايضمفوالأ"ثصياء

.ث!ء):عا،%لفبؤنظرهفىبموداتإوا

قضا:واحدإلهفىإ-*ددةأ4لمالافانال!بمحصشه:أتوحىيدأ-3

الاشياهتكب!اته-سا)سال!إلإثنوء!االاثاثنأوةإاتةمماخ-لةالمرهذهوفى

بمامرتاقمااااراحلإل!-!أتصآئ!ثحلا؟رتق!اينا،تتاةومرت

:4لأنوصا)4حا

نباىفى4تبذاءإلاهناكأن!اةتافيزا،إءخقاد4ا)فقمفبلفتةا-ا

.4جم!إطاؤتاتحاا)فىةمحات!تةد4الفيقثفنأ؟الأ!!ثه"إه

إلىءاواؤفا)ظوامرزقيءحمميةاا،جمتافينفىبدهي!االإلهزمدد)ةصاوفى-3

4ابالةوةوء-اؤءدا)بإ"وةاؤاصناكوقو-أةؤطاصوتنصير

قا.زالي-إؤفىلمماقا4الألو!فىالتو-جدوصا)3-4

جملغو،إ)ملإبؤقوةو!؟!اإليإا)ةوىصوإرجاعواحدةر"وةأ)قول

ق1411فىيبحثانوالا!لوهةيةحاإ"خاؤينفا،الوصودبوحدةالقولفىأوجها

عقوأماالموضوعناحيةكلناهذ-ومصيرهـادلماوأاءال!!ث4صكل"ثل

،اطجا)!مخمجهافالا!لو!ية،في-إفان4فالأ"لو!فالمينافيزيقاا،جالم!4نايم

لأ-تدلملالانه!ايايقافيزالميناو

لف"ؤإلتىإء-لةافىاأو-1اإرزتقدي!فالالو!))تفسيرناجةمنوأما

لكلمدبراصدوإلهؤعرةفى،لاط-جة4ةةا)فااتإتةسيراي-آ)جمفآ-أ

ا!و%،أةارق!ااقوىأنسلكاإءنيفتفا)تةسيروهأ!قا-4المتإراد-4

تخظفالالوهيةنفيد:!هإررء!االو-أصةإلىيةاكظرالو-أقءنإنتهلمناءا

4اللاكمدوؤالمعاقم!-مخذ4اح!ليا،-النامقفالالو!!،ةاينادمتاؤءن

االاو4المرحاءذهأتوكازوالا-حماء4اطإةللحباة!تركاء-يهآ-%أشا

.إلوكا4وسلط4ا)ص!سهسلطةةألسا!314مرحى
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تةزإذا؟يضآأالتةسيرعلىة!ترتبةا-إؤيزا!فى1)*ءإ"44لىا-وأءا

ثكه*ت.4ز!ا-4تتإاإتادلا!انحاء-مددةثىزوأقء*ابضىح!فيزتةالميتا

ا؟ةضارفىالانحلاليبدوالا-اسهذاوصلى4الم!ارؤأةوىإسلكانءن

ال!قلويثةف.بالمجتهح،لجهيراذىاباطاسا)فردمة-ةصذزوالأن!اكك

و-مامادالائر-*اقدءنآنافثالا-خماعر"!صورو.ا*اءأفىلمهأحسابيملى

وإن"يهالميتاؤين)ةواوراوق؟أوالةااحبوأمئهسباتول-دطدأءلهء)4والد

فىيه-ثؤ-*هماآكبيرإ-ماقاا،هـصوعفىإلمإلوص!خءةف!!؟أت

و3رزأثاإفرإنفيبا)؟في-!ركأدء!أ:صإلأوءصههـداا!رواوحةء!الالضلىصوأ

فهءاالمجرديرل4ووتافيزا!)ةفاطا،ا)تكلسيرءله-ش-باىا))كلمل!!ا)"إئج

أغماإلاا)نتكليمذاإتة!اوإ"نؤأهـازالألو!عا)"فىضالشهء؟ت

المجردأحاضهءندءاةاإتإ-ئزاأنص،!قاشأ؟آبهيرإختلافا!ىظ!ان

بينهـو-طةمرحلةةافابخافيزوتاللز!3"انزاش)تالمش!نجكرصحإممق
ق!؟يه.أوالواللأ!وت1

خذتكاي!!اأتفىتةةانالا!وت1وايةتازكزإ،أنأءأ!عا4ثخيلاعه

تجركل4أت!أو!لالأهما.التةسيروجا،:7فىإ-شافاوأنموصوءآإقا،!أءن

ية.؟وثاا،لا-ظ!

بينومابيما*2ألفرقلنرى4الواق!و!كماا)-إ)*4افىالةإلى؟احمقلالأنو

فأماالعهايهوأ!تتائجوإلت!صهيرأجوالمغإوضى،عافى4والالو!ي!االمياؤين

12أيئاؤويم!ثافب)!رراعهاظويملا4ءهـ!س+4ت!!ةلفاصسوعالموناءيةمن

نهألهيتبينزرذ!الع!ا!لا!ق،ا)ءاملىإاءاصن5ةيناأ)ة؟مذهتيبوش

اهـرأ)ءدوعله!وتقهساهراظواقؤوء!ارفءلهاطصول؟عنالأ

الممالقهوءوضوعؤ؟إ*قيالذىاالوة.ثنفىاوالةزلك-؟بشو"نج!ااوزو

الألوهيةءكأحأنفيديئؤبزالمنمج4صناءنأوأما،لألوهـ4اوؤينتةاادلتا

استدلألى.الميتافييزيقاوشهجخيالى
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ا،؟!ص!ممه4الملا-ظت!تبر4الوأقصأننسدم!؟-2فىثا؟وية4وا،ل!ظ

.-قيتة:4حا"*إرإلىيؤدىالذى

هناكأنةاالإضاؤثزوالا.لو!!4ورد-قيفي؟حما:1)خفسير4ؤاصءنوأما

تل!9عن"الواق!ضؤ-خ!ال!الهـذهتحديدفىا-مملافعلىللكونعل!

الحا)4اختلةخمهوهطذا.أهرإظوابينا)*لإكاتمماا)قانينبال!والعللى

وهذها)خهسير!فىالمض:جوفىإوصوعافىإثن،خراإتينإلحاءنالواقةية

ا)دل!ئاتحوفىفيخها)قاممما،الوات!تكني!4ءأربمأوأءفا"4-ورالطر

محل4شةالمار!ذهءلمىثأاذىاأررإمإءلأنالاساسهـذاعلى:بب

ق5!"ش!قلأنبب4ا،لاظقءأرءقالمث!!4-لأءعق؟ؤالة)سهفة

.أ*إمامجال!إلىؤالةلم!مهةلءا

هذاعندابةإحونأتءب،4ةأطرأإ-لكصا4؟يهنلارأ)ذى

افاصوا،ثاخما?"ترتنأنءبا)ءإماإ"مسأا)قاواطلول،المجال

تةطقإركأ،1و-ل11)؟سأ!!د4؟!بأنءبأ!-ساال!لممت-ظيعلا

أكلماوفياحاطلإفطرفىواحردة-طوةكأطلم!وصررتفئذ.بذالما

:هذأءلمىوهو.عن42أ!أالاكأقادعاكطمجملا)طهـإق!ت!بمذهالوأقرلى

التطورإكلاتجاه..ؤيدألىالاةص!رهذهآخرإلى)1(لمةةلاطةقيالمجال

أخامج.!ا4ء*تءا

ديثةالحىالةإشةت!اريخ،مرف3ولم!ءنءخمانمحموذ.---يردما)4رلم!ا(1)

بعدها.وما317ص
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1)تماور4ثلر-إرود.

مم!ء!د:

:الآفنكلاأنببت!إهالإهذاءكلإقش!4قبل

13عتالتىائدال!ةو،ثينالحةعقالدينبينآ!:ثرفرفآصاكأن-ا

لم!خقديها.إةظرباأوتاتسفى،تأد،توسدت*،1لىتدخلأوالاؤس!ان

القا:دوماين4ءا/يةو!-إناخةقيئيائدءصدر4اؤ،ءج-:ثوقد

نما:صتاكصوقؤرءنص!ت!المصذقيالإأس!ا

نيئه،وعدواأ)خزز!ةتهنزعاوص!لهضعفه،وأنانيظالإنسانذاتيةوضوج

يتدخلأوياإصتالتىأءقا؟دافىيظمرمماذلكغيرإلى،يتهروءتءااخهتوف!

فيه:زتظ!رالصحياخالو-ىثطرءنا!اثرالصصيخالدينأماا،صنعيفى

إتض!أفي!ونوخبرته،وقدرتهةوةصاءتهوءلمهاقالخا--*4

علىيدل:،ذاكءيرإلى،النملرةوشولالإ-خما!ونظم4الإنهاؤ

الحة"قى.مماإدا

إء؟ئياتعنيمهمفب!4إضواإل!كأيدةينواضعآفرقا!ءاك%ن-3

ما.ءنمكا!فىا)تطور

يراهابأيفياء؟انإدةا)*ورأت:.ة-ووا)ش!ريعةالعقيدةينا)فرقأما

حصتها.علىالديى؟اك!إنوب!أزلمىأ-قا!قالم!تقد

ال!لاقةبنظم-واءاعةالفرد-عاةلهتخصح--فهظامأ)نري!تهأما

وبين،الأخرىوأ)؟؟ناتالأفرأدمنغيرهوإينالفردالإنانبين

ءلاخرىائناتوال!واطماطتالأ!رادءنوغيرهااجماعة
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إتجدلوأاتكيرابهايهولاارةروالاسهبالثبات13فثفأ"ان!دةإمةأولأت

ولأ؟بضا،!اأوانقصصأ-"قدالمىظس؟رإذاإلأيفواتتتحرالخلل-!اولايص

اذإأو:كمصهةأالبماثرءصدرها؟تأذإلاإنهـابحلاأو11ص4أ!هد*ال!ريظ

والتبدلإت*يراؤإنسالبثمصررها؟تإذاوحىاؤ!أهو1ز-.أتد%إت

ا)مث!ةونهذهفىالتطورلأن،جدأآب!بمونالع!يدةفىفوالتحروالخلل

.أ)ماموأل!قلىأ)""-ى*دأدإلأتآوالج!ىالصقلإلىمج!تاج

،ال!!ىالؤحىم!صدرهعيمغدتنءن-!--درا)فالرق!-دةأنفبم

!سحعلي!ثايتفرع،فىإ؟اعل،3+أد"ءنأويبؤرءنا)خملرلا،صإبها

إؤهقانؤسقىوتتوءأد"تووآمم!بةراكأإالأ!ولب!-ذهيرذطعلى

ءلمى!!تعرو،بلأءقااضارا!وو،ل!الا"اقل!ااتىت،ععز-تزأو!زت!لاو

إذاإلأ،والتسليمالإقتئاعإلااءسأ--دؤلا.اص--جى،اوا)*لومالع!ول

ألاتس.يدب!اوعبضتاءالأهـوتد-إشة

ءاررهتءنإ!!يناالواىلةا!جحةإررةيد-اأنإلىإةالالمءا"غىو

قءتدضللاذلاثله3ءانأخفتفإذا:اإصطورلاتخضح)"والر-االوءى

إلىبال!غيدةآصعالقوالاءرأض،الا،واءءإىلا*قيدقو-إ،،ا"شرأ

لووبحاجةالص-ال!ل!هـموأ)-اي!4أءأمةوا-ف!صصطالذىلمل2اوهـو،ا-لل

بينالصلةبطلانءإىللتد)يلوالملا-دةالمادييندعاوى-لالاءننفذأن

.والرسالأتحىالويقطركما.شانالإلقرالخا

لحياةا)خماورببعاأورها31ءإكمانقيافاثخانا-ديوةلاي!4اصراأما

بعضا،ومفى!ايمل!ا)مترأخأ-4الإنسا-"تجعكاذهناوهن،4الإذماذ

وبهتمل،مبتغاهاء!اةاطيا-جدجى.يمم،قدينقصما،خاحدوء!ر

خلالمامقوؤوص!!ااتها"%دارةءلمىاقدرةات!اعيؤتلمزالإنم!انةنضج
?.

الملائمةبعةالفر
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ا)--وية،ا)مثراخإ4فياباالإكل-احل-تغآخرالإ-لآم*4شر.أتوكا

ات!اطبرأتبمارباءت4؟توتونرهـال!!(الإ؟مم!اتإءضصص!اأكتملوبما

رصدوقد،؟خائح!اءاشاأعماسءلىات!ا-إدارةكا؟يلأءغ،ما4الأتجماء

4الإؤ-اذخدءت!فى)هـيهون؟خائس!اودونوالفجا:باطنجراتهذهأقرآنا

ولا-لموكللزيهرال!،مةوالأ!ولأقوأءداعائدهاءنوصاغ.كلا

قدآوقىقىسلوكدوهيمرأفاءدأ)قودواءفئحصأ:شاان5ا-شفادؤناشدينألر

م!أبتأوم!عاأدةر،وص!د

ا)تحرانآواعدمتهمدفامالأجبالكأاربنتائجءنإستةدلمومن

ؤ--لهما4والرج!وا)!ضإفسهؤوالتماا)ض!قاءت5)؟و-اوكسهل!ممره

العةل؟دوعا،ي!ألمقال!أمهطقوهذا،الزمانوىفىحاثالتاريخئعوظ

.تحةللمن

وكا؟ا)ملميةولص!؟لحدثاعلماد)!لأصدقوألتجربة؟لأو3ءف

ا*قل.أإمم!ام

والأ!ولااءدإةوا-ءلموسءمم!وس-و53-إتو-آنا)قرقدم)قد

مءا)تواؤمخلالهامن؟صلأناقماوا،وساو!اؤكرابا!!رقىزسمحالتى

ءلىبدكلا!مايعإثرا-طورشرورةءلمىبذلكفدال.وزمانصالكل

ناتأ)ةحماكاإسيا!ا)-طورهـذاأصاطحنه)،وءمارفءلومءنالحياة

ي!ؤبا)ضتة-هـفلأ-ىال!اء4والأصولاعدوالةفىءثلةإتوالاحفإءأ

.؟برذا5فىفهل.يةا"ضاحاالأنة!تياوذااضرأغروهواهأ

؟القيدةتةطورولاي!4ا)شرتتطورلماذأ)ممن

إ*لياااكينالقوة4روص4وكما،القلبم!نهئيالدءنك!زهالعهيدة

اكلموقالإنسانوبينالرائعالنحوه!اعلىلهاإدبرةإحونألهذاأمنالقة
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ته،مل!:فىلقاءابينوما،ألجتهن!اإفىطفولةالإ.شانبينا5ص!إتوالعاقل

مستوىفىكالتالأولالإؤس!انأن-لمنالو)أ!ليدركأنإصرأوما

لي!الآ-رالرجلوأن،خائهأو4صأوأبوهالر-لهـذاأدظ(الأءافاك

،-دس!وةلباقاهإحينوياقاه-4إ)فيفئناصفاتأ"!.له

.-4موورو!آ

ءلمهالذىاطا)قصفؤد4الإ؟مم!ا؟4ءأةو)ةفىالإنسان؟نفاذا

نأثءثد4ؤ،ثيرالبمهأثىاله-وحونا)وءضا؟ررتهاوءأ"نة-4عن

فىيداهقدءتءاءلماالإأس!ان+إصبسوأنه،لهيك:سلاوأحدالله

نءلهوأنوتقدسونهب!ءدءتم!"-ون3طءل!ذلهوأن،الآخرإوما

ا!طفىالله)إتط،4توذر/"عهإلمقأ-د!آدموكان،خاقهإفر-لاا"ش!!ا

.)1(000و؟وحماآدم

ا!صير،اصخالم!و+وشىهثلهليسعالذىالأ*،-الوا-ددته!فالا؟ات

الحو)!هإدأتةفىو--!مهوءئأورتهقدرتهفييوخأ!ته؟لاأ-كةوالإ؟إط

إلىاللهبرسل!انوال!،لأموه؟ثلوممتوبم!سمدهتم!.ءونحركحفو-ة!ن

والإ؟ات،-برابوراءءتنهكلموأو4وحبحماقون44!خاعن%لمقه

هذهعاىالأمورب!ذهالإي!ال!وا)"تابوا)نروابوا)5!ثالآخرا!ومبا

إؤمطنأولو-دء.ذ!إطاقيوأشحى!الأر!4كاءإييةءةأص!ح،الصفه

شيربميصبهاامو-ودة3"قاةثالأن!انإلىإلمغت..الارض4وبمءلمى

المحغيوق.لةؤنمنذلاثثىءبهاصاأوإن،أقاطاقصلءنهتطويرأو

دون؟لأ!ولاده،وعر!اق!رإ-سرأالهقيدة"ذهالأولالإأ-انفءص

يخا.تحر

ةي!ا؟قصوجود!غ،ال!قيدة!هءشلهـفى))قفوحدوثنلأوذثما

33ءأنعيرلاأ11)
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يث!تةي!اأةصثبوتو،الالأ-و.ن!الفىأوتالأوةءناوقتفى

ات!تيرأءإ:ثايقعلملارزتو/1وبررتإذا4ةاطةلان،وة-ور،اءن/بدها

بماالجاهـنط.بجماإلأءنوزتادب؟ةصاأو،ز"اتاإون!ت!أووء.دمااو-ود

لهواطقأفىشان!الأت*ير،و-"--أ-الاقةفاط!"بر؟فىاأوبو-ودهناأو

وا-دبيوجي

أءلأ-ثمالاشهياههذهرونضميماثآبملقدالخا)قبمونأنإ--ير-ليو

أو-دهاأوأعلمهاثم4ناز!هأ:%د!اؤدصلأونأنأتضات--حصيمللربردة؟

حالةوفىأ؟شرأءنإلابمهدرلأالاحىداثؤأذء،أو-دها؟مةفاول(ثم

قئيدأىإوء*اكأزأمركلأمأ)"ىهإخصاع"لاثىءرؤ!!ماضخلاف

الاعتقاد!يثمقواحدااقهدين؟ن!ءان4وللتطورتبكاوققص

أفيسياأظالنا%را،:الاحدالواءدالألهيخاطبانحوأءو،إسهأدمؤقال

،4إتبوبرءنهمانا؟اإ11(،اطال!هـفيءنجملأون)تح!ناوش)ناتزفرنموإن

به.وعقاابه،وبهو!سمم!ا

ةقالالملا؟-كذعلاءرصلمء3ثم!لمحااءالأسيأدموءإم:لىتشاوكال

ءاعل-ئالأإأ"الاءلمم.لمث-!ح!ظلوا،صاد-يئتم3إنأعا?ؤلاءإأندثفى

لةوأس!ا!م%م،أزلااأصياص!م؟؟كمأآدمت!نال،جملأيمافيأ)*)يمأ.حمهإنك

3%تموما،.1-ندولنوأءإموألارضا)س!ءواتمخيبأءإكلاإفىإعأقى11

.(2)،نفحخمو

ةرباإذطق11أدمارى015عاي!3وأ-ل"4الحقيههـذهآدمااىفبأوفى

.23افلاءرأ(1)

33ء-31البقرة)2(
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يتةهـل،ا!قاللأتلمةكقال،الآخركهتتةتيو!حدهماأءنتةبلنااإقر

لأقضلاثليكإيدىل!هطر-ااأأما)"ةحملرقيدكءإ!إ-طت)!ن،ااتقينمنالله

نءفت!وناثمم!،!و"!با-تؤءأنأريدإق،إررالميناربألتهأخافإفى

.(1)،!!ناأع!اأءأ-زلاثذور!أتا!امعأ

قامإلىآدمءنذالالأءآ:اقلهو!ييقىا)!--ءجألاكأقادبقىوهـممذا

بمماكأرفالذينا)؟!!رجا.بءنإلاوا).رو"يرا)تإويريدتنلهلم،أممهإء!ا

زراحوا"الح!ة"ةم2ؤءنءةو!م!ورأوءز!أوا!و5أوصلأهـ!ة

صزواا)ىة!أخيةيبلتقرمحاولاتفى؟ءآ!بث؟ص!الإ؟(نبمذااجعونقيا

مظا،ر!ادةإلىادإوو*تو-لكا-حش11هذاب!،.(أدى-قماكهاإدهـاءن

ارتقىالذىلأبالاءتقادثاخسرالذقاو9إذننالإتف!أن،إط."4ا

.وءاورهبه

اىواةوصابهمماوء.ىالدتيءن)-آشرع)أحظيمااللهوصدق

الديخاأقيمواأتوءيىىوهوءىا!يمإبربهوصإتاوماإكإأو-تنأ

نءا)"طءمبىألته،إ)-4ماتدص!ومممينا"شر3عاىؤء4!ىجمرولا:تفرقوا

.)3((""بمق4إليويمدىإثساه

بالتهآءقءنةئينإصاوااكبمصارىوهادواوأ)ذيخماءنواآالذينإن)

ول!!لا!معا!اولا%تركمءتدممأجرزلم!3الحاىوصلرالآ.2واليوم

.(3)(نثيسز

بالتهءنآءنوالض!إرى!!ونأ!هاوإءإ،وأنوالذمتو!آنالذإن)

.)4(بم.ون!كلزم5ولامءإتا2-وتؤلملأصالحاوتهلالآخرواييوم

.92-72ذئدلماا(1)

؟3ثورى1(12

26ةإقر1(3)

96ءدةدا1(4)
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كلفئمارلةأطض،4هذهمجدبر*اوالمرسلينا،ئبماياهأسيرةوالمتتبع

نجا)"يىموإيمان،بالرسلوإيماناووالؤبالتهإيمانمنإ)يهالناسءايدءون

.اخإضت-إلالاه4ءتيتةرعاذىا؟انالإهذأبالملا"3ت؟انإوالآخر

ص-غيص)أواقماورز"!لإأم!اذوخ-خا-ركةفلأن!!تمةإ؟سأأءا

-حازتطورإذان)ضرت*4فا،والزدانلحالتبعاطوع-؟الةوعنه.سءن

ءسورةنباطاموذافىخاالدا)-طورم!نو!ذا،والأ-والللظروف

الوالأ-توفا)فير،واة!4

أذىاوالتماورالو-ىبه؟ءا)ذىالتطوراينوالةهـقآ)خطور.وء

مر:تلاا4ت"إص

!ىتثرافيهـقاطقيمةا)-حماويةإنا!دتبهءرتالذىاتطورا

تدخلوأإءفيسهالإأ-انعتح!اا)ىالم!بقدأتبهعصتا)ذىالتطورءنجدا

صن!،كا.فى

:ت:ط4اخىور"فالأديانبهرورتإذءطااولاخطور

به.الموحىقالدعا-باقالخاارلهالدتءنكاننوع

في.ا):طووذثما)كخمييرهذاار-%واا)ذين))؟ثسأبجاش؟نونوح

انييرأدتطااماامجكلث!مد4ز)قاكالدنورنا)ترليء4تطويرأصا

مق:4وبقييرا)خطوعذأإعهذدر5،الإ-حماعمنظو4ذا؟صهال!القس!رارأة

ضير.محبطءإيمقادرإلهيرأتمحة؟اذا5خع!أنءليدل/ءلمهكما5:برجعخا"ل

لأتحرم4افىوءءارمؤإنوحراهبآدمتبدق!افؤالإف؟شاؤإذايم

"تيكاشساعدإذا-ف،ذالث-:داأ-تلهالأخزواجءخولاالأ.مإلا

.لاتلخأواأولتاجقىرجم!زوةتدا?لاعدتم!اانهؤ!أج))زويم!ذا!صسعلى
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نهفا،لاتوالخاا"!اتأزوا!يم-!وءإىأخرقةمرتريم!اتأءدساةإذا

وه!تا...الأض"بناتوالأخبناثزواجبحريمءلمىفيأةلاب!ع!

تبماأفكرىاوالةفىجدم4أةأحلاعر4؟بالإ.-ابلوءآى4الإصهـبعا)8تدرج

،إلأأ-اذوصلحتى40وا)مظه-اديةا،ات!اوتدتوظروزثا4الاذ-ازلحابم

كو%يه.ووالتعايم4!لاشأسلوبأعظم-لال!أنضجأأحلر5أرقىلىإ

لبناها)"اا؟"4واطفىد،الأ-صالقيارب.خاخ،اءاتمأ!ينالةءان

فىالواحدالوجهذات4الحقةهوا)-حاءلالأ.سانؤدلأنأ-؟ملاالإأم!ان

إ*داص!لإدينإشصءكماةأ-ايمهقواعد!.ا!4ؤواعد؟أتومهسء!كل

وخبراته.الإأطالىعقلا!ضمال

الا!يعاثرأأ-اوب

ممرلاي!ىءلمهلمحاسد!أءلىقامنهأ4الأألمش!أ--.رر!- ىخر"ش!مىط-

إ"جربة.مماوتكراةظر،1اشوجى-4وارا)"6)يم4)ا)!رأسدب*و

وحىقلي!3ووءفاغموالأنبماإءا!-دمه-لاةدبر!ا؟تزءا4الةفارتأما

أ!سن.هىبالتىوالمجادأقى،اب-ء44ا،وءنيوبالحى؟عة،اطا)قالإله

والظرودفوا)بإئاتبا)مقولالرسالهيماكباص؟متزيما4إا)خجروأما

ج%وماوالظروفتوالصلدث(تبا)!قولالأ--يماكطذاوتفاع!!،أطاص"

رخةقلىوالمةةا،-ادىفيكماوالتاروألةفيسىوالةافىءىألابئ!دال!اءت

جديد؟جتمعتحتكأخرىاةرصىإوء*11آخرجلإلىقيثاو؟إبةنلتممىرهذه

وا)تايمرر!ة1)ثر4ع!ليوتسر!،رةينال!ابةقيرءتا--مادؤ4أضفيش

الذىولا.بريرىء-ى،-يى!دبميلاال!لمىالأ-لوب؟ذابر4وا)خو

لاير!أن؟يمنؤ-!مامت،1إم!-4-يىأنو؟كافها)ت-اربصلهتتىصل

اطلإلى12وشائسا)--اربهأ،*ينقلأتأبضاو؟عنهأحدأثمن
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.اطاء4اقىالرسازء،؟شهجدتدةر-ا%ا!إ-ءا-آ!دونإمدهألذى

:4ليالتازاررلأالأءور؟للأظولهذا

التةاءللأن،ضاصهؤ؟.مةء"اكالةأرصهاأخمة4م!التىلأتا)ر-ا-ا

كسشفا،بمأطلفأونجادء!وتددير4صإتا!!تؤدىقدمجاكالأصءنهبمأ)!ا

+عنى،لأهماأوتبءإلفءشارج!ات-4بؤإة،ءة:ح!ت!-مبرلأااال!ا

هذهيلىءنإ:4ورإت-إيما،طلوبأ*لتإن؟ه)إقاءلباطصول2!ءدأ)تجربة

ا)تيارؤص!!ءنإلمطلغفارباإررةلاءاء؟كتفا،اصرما3تأو.-لكأوا*تءتها

أدىالذىا)*مل؟مس!!!سةءنأ-*!.واإ:-اقأبخمارنمإرروأنلت!!هـرلىأقالا!

إ-ءربةا!ستح!وءنهـأ،كإلى

5ح/قةأسا1ا"!ىاتبناقومهر3شذ!!أإتةاإ-؟فتصمولكلءن-3

قياربف!وسءل،اللهصلادص-لءكأبم!اجاهاىا(إةس!اأرا)يةإنظر1

(1أجم!ثن)أر-ل،-االأنإجماء

الأص!الءبرةآنا)قررعدهااربقيتهـ4الخاا)راع!الةء!ا-رت-3

إةفي.إلسهاربقياإلى4بالاضاؤكا،ا

4المادتاتيمقالم!علىالا-للام)رسالةبقةإ-ااا)ر-الاتاء"مدت-4

أ)مقليباخاحبث،إ،ىوحىىأنهالأزباتالوحيديقالطرلأنهااط-ية

هوداخا!أ،دوإلى،:تعالىقولهأوذمناتالأعرسورةا-حر)1(

الذيئإلراقال،-:ةوذأثلاغيرهإ)4كماا-آماأعتهاعبدوأقوم!اقال

آخرإلى)إ-؟ذةثنءن)ظ؟لىوإنا-فيا!4فىلة-أكإفاقوء4ءنكفروا

ء:دآءنأ)ذيخا؟"وتابمالم:لى-حا)4قووأون5؟اإبرا!هوسورةورةالم!

.ياتالآ.خ؟وقوم
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لأأ،ته"المر5هذبلمغلمالذىالعقا!وشأن،ال!ل4هـهـفألأجماعىالأنساق

يخها.لأنسانماتكرعجذىءنالمعجزات؟أتولهذا،ماتكجزه،نجيري!ضنع

.الاجمازفقيقفى"بال!"

وخلودها،لعصوءثاالمادىالاجمازءلىالاص!لامانةرساتعتمدلم-5

يهاديينصأنادءلىالوالأصا-!داإلىذإي!ءاروتضبانواطل!كأدموأ)مه،

و!و،أكظرىالمهلمغبنللدآنإقران3والذا،أتمحجزديم4بلأيمل!ون

التاريخوفىاص!نةواآنإقرافىفة1،دو4الا-لاكل،4أتكمراحوعةليإءلمى!آكاف

والمتوىادإدىوالحفارىوإلونفيمىوالاصكاعىا)حمقافىوعا؟دهاممما

!ثله.ءنا)ثىهاأ-وأر(واطنأسالايتحدىءقلم!كبزا!رآنوة

الإدض!اقيخللآ!4الأصخماءتاكجاكأبءله-4المترب4العلإأيناأةوا-6

ال!مسأربأءسءإيموجىودهمةذالإأم!انبتاريخمحط!ا-ب!اأنءلهتدل

ثحبكلع!لحلال!قلإأ-اؤ-ؤاءممحضقي"ابيدكأدءققادكأ،الأجما!.ظمو

نءنا-دكأدالأمورهذهءنثوا!9و-نفصل)دولةوصأمةوكا!

.اقشاها!أإ.(ديئكل

ال!!ى1)تثريم4ءمرزإلى"ح!ىأنالإفاننام!إأنذلاقمنتخضع

اءأقءو4زهـءر!أأد4ء؟!اأنونا*أسه11إص"مماو!اصتا)ىإحاتا)ةمشم!

ا)"صرج،-اوبضىاعرإذا4خاى.الماويرمقافوعااهذوءلةالطور

لإذافى.ا

:افثم!إايما)تنرأصهلوب

دءوىأى!تال!!كأتآثس811ؤوأءدت!دياطفىالإنسان-دخلإذا

يئالذاختافوءا)و)كيره4لتف4وظلمههـواهءنلإنم!اناأبانثمارأو
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إ)1(.يخهم"خباالملمجاء!مابعدمنإلاا)كآبأونوا

.31،كثيرااختلاظ0فيهلوجدرااللهيخرعندمقرلركان)

!رديةالذايةالحاجام!وتعارض،والأغراشا،هواءلاختلاث

.4الاء!ماياطا؟تخ

ظدليأأ!بعا)ههسهذافىالهلىا،ضجأننيةالأذ!اظحممهنوءن

الثراخأعا4الإيىزعا)رأعللجخلهوفانالإ4مجرةماوفضحءلىكفف

يهماصطن3م-يابهاويديرونعند!ءنالاثسيصنعهاالىالإذ!افيذ

قلقاالاف!انءلىهافىأيههـ!سأو،الخللينوبهاأوءالفشحلوال!وضىيما

سة.زماوءوضقا

لايمسب،شلهإنان؟ههصاأن4"اوهوالإنسانيهفيالذ،،فالنظام

ال!!لىهالىظاميمسبمثلاوالأشالوالتقديرالأحترام

وضصفطالأإيئالسلصةوررةيصور4بمالأموا،مة-ىطشتهوهذامثل

ية.؟يوالد4السلط

ألاجماعىاسلوكوأالأخلاقلاصلاحالاةس!انبهاجر/4قيرأمبر)

فىنظيرلهايو-دلا-الانانيعاتشرو-اهـآوساطذالقاةونبقوة

للخمر.ي!أء-تحريم4إقيووهـىالتاريخ

وبف-،اطرضدالنصاقوأس!4دطء4البلادفىأ-صتالتحريمتبل

عقالأمريمينغيبشفىوتصتيدفمى،ناتالحاوجود4المحا!بطةالرأ

للرساهالبفنأو،الخماب)ةاءبإ،بممقلرفىمضارماتثيماءشهو،لخرا

.82ا"م!ماهأ)2(91اذ!رلآ(1)

ن!انلأا-7م!
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هذأسدلفىواقصة،ا)-؟!ماوأفلام،ا!رحياتوعرضوالكت

الأضروالاذاعةنثراتأتصتىالالأمووبذلت،عثرات!النينالشليغ

ملإونوستينضمممةء:إخ2591ؤإ)ساستك!الحروبىءنمقلهليفات!ال!ت

الحر،ءصاوىه)ه-انةكاابىاتسودالتىا)صفحاتعد!بلغوأنه،دولار

تحمل!تهماو%ءا.بةاءجرقهلاذ.اك،صف!4مايونلافآؤتس!عهكاوالزجر

لأجلقيالباهظت14النةمقالماضلمةعاءاءشرالأرب!ةفى4ألامربمالامة

جنيه.مليونوؤصفءلايينأر!!4إبرهـعهاقدرف!د!يمالت!ئوذظقنفيذ

ينايربينلفترةالأمير!اقضاءادبوانأذاءثااىااتالاصاهوتدل

نععمةءا"يخأقانونهـ-ذاتهفيذسدليفىؤسلأة+91وأعشبر0291

ش؟،و!هملإونمإيرنوبىءلىكرمأالجىاةوءرم،ونمإشفوص!ن

يه.جتمليونبعما؟4أرإساوىماأ،*كءنرصودر

مفاص!داطراك-ءسةالأهير؟4ا،ءؤنلقينهوواحد)كرضصمذا

والاقتصادية،والأخلاقة4والصيمالروحيةمصارهاالىو-":يم!االجة

:جدوىدونولكن

الخرغ!ريمءقبأمير؟فىظإرتالتىالنتائجأنالقولطوحاحمل...

أنه:فىسلض!

عليهأقردولبغىقىء4وثأت،نوناقااحرمةالق!لوبعنز!ت-

.اقيحطبقاتمقطب!قةكلفى

بداصغمالهازادإل،الخرتحريممقالمقصودةيةالغاخققلم-

قبله.عليهءا؟قعنا)تحريم

يخ،اكصتنفيذظنونفى،كأءىلاخ!معافىا-وعةتجشمت-

بذلكدت!فتأفى،صةا!-ر.4لاشتراالأمير!أ)ثبأىاب12ومثا

.البلاداتتصاديات
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،الوزياث!ن!وأزدادتأ)ص!4وابم!ا،الأههـاض!.شت-

سابؤاتجمغ!الجرائمتفاحمفتو.نلارذااءةوثا،الأخلاقوفس!دت

.ا)نشءفىالأخصوعلىإجتهعا

،ضارةالأرضدولماأرقىمنتعددولةفىامتائجممهاأهذهظهرت

.11ءاإضه!اءا)تاريخأزمنة)قآزممانفى

880

أظلمفىالعربصالةوب!ن،هذه،ل!أمرعالةبينالمودودىيقارنثم

المدئيهءيىتقدرمالم2!قأنالإ؟إنا-خطاعو3!ف،التاريخعمور

بينالعظيمالفرقهذاأسبابتدبرتوإن،:تةولأتإلى41)نونوا

بل،وحدهاالحزلافىبتةالثااد!4؟لأصولممهاأمورت-تنينجنينالتجر

.والأ-لإقنونائقاصاءلجميعفى

تنعايمفىالوضه:4وا)قوائينالإ-للأمإينتفايمأ-امىفرقأنه:أولها

ومما.ساقلإاالرأىءل!ءاءا-!فد4الوص*تاينأ)قوافا،؟ساتالإامصدوكا

وأصولها،!طياكافىء4إ*اوأأطاص"أىرخ!اصء4إلىالحالبط-!4مفهطرة

العامة.أوللخاعةاء؟نمه:-الإزنساقاىالر\وشأن،فما5فر!فىكلبا!

الأ-بمابو،الإنسانيةوالنزعاتاءفبا)*واآنصفىتأبرلأيزالإنه

يمونأنيكمخا-للتغيرإلةالهاإ*قلاوأ*)مامح!وأ،4الخاربراملوو.لة

،والآراءالأزكارفىا)خغيرإلىيؤدىالتأفىوهذا-حالفىكلاةآصو

فئواءاا!أومميحوالصوا)شرالحيرييىمقا)ءسورةباؤآبدلاكفياوبمذ

ناعلىالقانونحرهييسالمقاهذهواصههـابوالحلالوالحراموالمحنطور

ثابتمقياسوالمدفي"للأخلاقلارلتح!قوبذإك،ما)تصثه"م!ا؟يل

وتلوننوناقاافىالإفمعاتالطبعتلونيتحمإل،التغيرقابلىغيرصمتحم

...،4الازصاذالحياةفىالقانون
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نونللفاثيةالجزافروعاوم!فامال!كليةالأمولإنجمغذلدوبئف

.صاقألاأىللرايى،0،أرصولوااللهوصحءن!ىالاصلامفىقوأ،ظ

فمولأيعدوإلسا"الجزفىالدضلبعضده؟نوإن،--ليياءقةالدخلإلى

والشواهداد!4الأصول-اكمقجديدةزروعاالأن!انيس!تتبطأن

حما،اكسحأصولءلىقتنصإ،ا)-يداقىجاتهلأوضاعمواعاةالجز:ية

المديةثابئآم!إسا/%-دت"اتضعأ!هإلر/إفىإ)تثريعهذابر؟تومف

،للتلونافى4والمدز4اءإقيقوا.بضافىنيم،فلالأيتزلزلوالأخ!ق

.غدآحراءأت!دهـنمإوماحلاؤالأهسحراميص-حعأن؟عقولا

القواعدوضعأرادتإذاويةأا!المىلطاتأنالحطيرإثاقاوالأمر

فتاجفهى،والأ-خماعوالأخلاقاذدنئالاصلاحومحاولةالأؤ-ازر"

تتولاهأنقبل،اؤاإإشودللإصلاحعاءت!ااسترصاءفرء"4صمصالةفىكل

له.العهلفىوتأحذ

المجاهـير،إرضىاءءلقا.ونماموادمقمادةصنفاذيتوضاولذلك

نهةإ،رضامبئفنتظيمىأوإصلاحىيوتظمنالبلادلىينفذءا،جملى

واضطراب،الةن!ادمق!:يربعدالأمرآخرويل!ىإفخأتلأءا

.الأحوال

الدئياقيارببهتفا!دوإنما،وحدهامماأمربتهءمماهذاوديس

فىشيئآلأتغنىفكدةغ!هـ!هةالمد.وانينالةأنءلدليلوهذأبأجمعها

إلىنينالقرأهـ5ىقىالذيئيئالمةسدلملأن،والأ-!ماعالأخلاقحإصو

رفهاأووأنينالة-لكتقريررضا!اءلايئوقهالذين!إصلاحهم

ؤأملتهإق،آخريقبفرالعقدةهرهالاسلامحلوقدإ)كاءماأو15وتن!ذ

اقئنلمما:لقيكرضرأنقبلوهوأنهةسواهالمثهكاةلغءلاحلاتهءلت
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اقرعاقوانينبرإطاء4الأأصانإطالبأنوقبلوالأخلأقوالاجماع

.ورع!و)4بهو؟"أالثهإؤمنأنيدعوه

،رضاهء-لءوقوففلاث!دإياهارفضهأودءوتهالأزسانقهودأءا

واد!تالببالتهآهنءىو)يمضه:ؤءقلأأوؤءنأنفىكأاروهو

وأصبعص،رضاهءد!أورضاهءقذاإثبعداك-ؤبطلصوالرسول

وأجبآأمراقهب3-يةودهءاوكل،تعالىاللهءق-ولالربه5أمرءا

تتةشاءالمواحد!لانراالأسلامدنيافىةشاشكل/ذلكو..لهالأذعان

.ومالجهدمنسبيلهقىأهـلكمماالرغمءلىأمربكافى

اهلمومانور.مننصيبهاتوفركلثما4أإؤ-اجماء4أت:)04الثاادبرةا

منأ!خلصا!الأ؟بمام!لىاالأرتق!هحماءفىهـقىاءياعلاوءثما،والفنون

بضوةوشتهـ"،افىإالوأونللة-ا4مثإتكقمالمال!وىبرا!

.)((يمانالا

ئدامةابيناالفرقتيين.؟4يعمأصراوال!مدةإثنقإمفر)ناإظأروهـممذا

بالتالىفيتضحالا)اكيةوا)تشرتح!تا)مقا:دوبين4الأأمسافيا"ثرتعاتوا

وءإلته.ا)لتطوراطن"و

العقا:!بميعءلاو-ءبهاالطور4أظرثبتعهيمأقولاتحكونهذاوءل

.أساسإلىلاإستند-ولاوالأديان

بةاءلأاوأ)"شصوءنظردة-ا

افكرا)ظورتب4والمعتقداتالأديانتطو!دءوىأ!اباصصتنادأما

الموثوثي،،ليةالغروالحضارة!ن96-65ص)1(
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منالأصهت!ادهذافي!وضأررضوىأوالارت!اهأ"مث!وهأيةنظرإلىالصسرى

ذأ!ما.تةاهوالارا)نشوءيةنظرف!اد،أسا-4

إذلكفلاتعد-س!ق-؟والخهإل!اتخه!ناعلىيةالهظراعمادثبتجث

بال!لمم.لهاصلىولا،علإ"

حوضلها!!قث!فةأقردىاالأفم!اننماذجءنوأحدآأن-ثبتؤلم

الأنمم!ان)تطور4أبدامر-لةاةردىاألاأممهاتهـذأأتيثبماتو!ألافان

والارتقاءا)فش!وهيةنظرضارأإ؟يهصابت!دكلأنلظنأوأغلب،ينالح!

الائسماف!بالتكوينتكوت!افىالشبه4قريه4المنقرصألوحوشءننوع

تاضر-لىالعثورمقا)"لم!اء،حنز؟فوإلا،؟يهماأوالقردىأو

سحيقة،4أزمهإالانساندو!؟وبمودهاسهقالتىىالأض4ابلا!:"ات

القردبينالحقيف4الموصطى4الحاةءلاادعثورفى!فثفلمونالوزتقممنوفى

نماذجاكدفهـمنماءلىإقأءافدة*!3؟نوإذا،والأ؟مع!ات

وغير4دقيةغيرءأرية+4فه!ها)قردالأذمصا!أءمأوالأ.شانامم

علالبرهنةصاولحيماعليالعلىاءهيكلنس!تأرصلةقيزا،كدذل!ءلم!ء4

!لالانسانالقردوجنينلجنينمزورةصورغاجرضا)مطورةأظر

الحداعءلىارمزهذاصلهوكاناؤتضحتأنإتة-تا"ثوابقمم!بطايثبمات

محاولا!كوهلرمنوعلالرغم....اد!لىالجدانفىالأخلاصوعدم

اشخدامأوالعقلىبطا)رءنتعخزال!إياأقردةأةإنالئفأنهـذافى-وغيره

لحولاءدأنالانسانإضشطجبيما،الجرديدةا+ازقءنلض-وجالهقل

و5وهذا،قبلمقواجههاأنإسهقاجديدةمث*تمن4يعرضلما

-ندمه.س

فل!اذا،الملياالقردةءنتطورقدا،ولالاتانأنجدلاولنفرءى

ثطولمولأ،)إولنمانالامحجنبإلىخبأواحدةيلثهفيافردةنبق
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لعاملىيخص!التطورأنررونيؤ3أبطوريينأأنمعالانسانفي!عنكعصهح

مستوىءنهالأعاىا)قرديهذبأإ،ذاالأزلعلىأو1()والوظيكلؤ4البد

!ف،الرتيبةصإتهنظامعلىقيمردأو،-مهصترعلىفيررهـلصإته

مجردوالانسانالقردبينللر!طمحاولاكافىالحوث4إليا!هما

.وأوهام-الات

د!دومباد!ا4الفلسمةا791-391صف!تهامشأظر)1(

.أبوريانعط!
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اثالثاالف!صل

ضوءفىاكطور!قد

والقديمةالبدأئيةوا!لع!داتالأديان

البدافى.الاةالانمعتقدات

الطوط-4-ا؟ساطير
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فىاالإلا؟ساناءتكلدات

لأصل:ا31هذتفسهيروادلم!أ:طيرلألهاا-ا

البدائيينبينال!ئياصلهىالأساطيرأنا)!احثينمنكثيريرى

والهم!ليةالهدا!.4المعتقداتأن:إلىهذارأي!مفىويمم!لهندون،والهمج

فى-14)ملإا-4لدراصه؟زأم!لم!إو،4أاالهدؤلأ)قباجوخفىعاثر/إلأسها!ز"لمط

خلاالمواق!ديم!افهانالاءةدةلآسطوراأنءناالبدا!.4لل!ماءات-د!اصقا

فىالرفيعةنتهام!لالاضةإنهاإل،4وأقي!4ت!كأ!البدائأأوفىا)قدم

مقدسة.لأ!افب

البدافي44اثقازافىتقرم1،ص!طورة500:)لميهوز-!ومانم!لابرويقول

وتصونتقننهاو،يهاتذ3وا)ررقيدةءن-مبرف!ى،عغالأغ!اءفةبوفي

لهدايةحمليةتواعدوتفمالطوسءلكفاهةوتبر!نةوتدممهاالاخلاق

.(1)،نفال!ا

اليدأفىالانسانوثقافةزكرتصور،فىثقاوزيهرىناجوالأسطورة

عصورقىوقعحدئاؤسردأو،الا.!انهذانظرفىءقدساتاريخافتروى

يف3فتصوت،خار!؟ئناتوحىءنأنهاعلىتح!أو،ا)قدمتهـفىممت

أظرفىواؤمةحقيقهةأ!هـخهوكيفالوجودإلىا)ممائ!أتهذهبرزت

6لهةأوأشباه6!4أطارفةا)ح.ا""اتهذه-بمونوف!،ا؟سطررةأص!اب

.والإن!سانوالكوناهـهـالطيعةظومع4وقدرالهأعاالأصطورةفتةسر

وأوسلو-لهتفكير.فى!لايمونأنيعدولآالبداقألرجلولأن

91ء،18صبونسالحبدعبددالثعببةبةاط!)1(

http://www.al-maktabeh.com



-01!-

الأثصجاراوأتبيةممتلاأوالشكل4دالغرالصخورشأفكا،ي)د

أوه:ذرة،خطرءخزىوذاتء+"لعينةتبدو،أشبمثاوماا!ورةاالثاذة

وخيالأتهوأ!هامهألرجلمذأأ!لامفكاشا،الودةم!رةأوبا)!ثبور

هؤولايصبعءاكان،اءالأ:-بفلءنوالأساعايرياتالح!امنتخلق

تنزعنتكاإنو،مقدساو!يرمابعدؤ؟يمبحثم،وىيرعذمالىمصدقا

وا-مىصمأنؤ2ذاكرت!4شياءو،:لو؟ات!لمأتمفنحىضاالىتةس!يرهافى

دءيةاطلهالةءاوضصاهـذايومناإلىيخترءونيئالذالأطفالن5اطيال

تأىالأسفورةفيد!ا11و،ضال!؟قأو؟فس5-تأصيىانأو،4محهو

وا)سببية.أتحلإلواا-جل!يلاءق

ءاةو-يا)!اءفيىةالبدافىالإنسانعهدالأسطورةصبحتأغ!و.ن

وقدسد!ا.

ها:سيرتةلأترومحال!قيدةبايا:!ىإتلأسطورةاأصل

نا-:وامياوالهدأفىارجلاتسملوالأوهاموالخيالأتالأء-لام؟نت

تصدرالمىأا)ةماخنتف!ا،الم!ونةمنممإخمسأوآخرضبآأونبا-!أو

ياتح!ابهاإدأتمنفرةأوبش!رة5بصورةتقنزن؟خربدأقرجلاهن

هـاتأتصذوالا"صا؟حتذك!يراالآخرا)شىهأوالناتأوابواكاهذاءن

والأصوىناجهاوالأثإتسهاكبرالأالةقول،جضأخذتحتى،-مدمألى

روصفدلنص،حوتتصدر،أدءعانوضع-%!الأخرىال!قولمنقلهلا

قيلمبالتريذوا:مااوعل،الأ!-لاموبفسير،لاوامراإصداروالوصفات

الأيسطرريةياتأ)!عثاشازيما-نظر!فى-افكباتأل!وتجنب

اتفكيروأالعمليقة!ارالةاصعليملونصاروأالآ!رين!فلأقناعيقهمطر

يبدوالأمرلكن،ئدلعقامشعأالاسطوريةاءايةاأوالاصماورةفكاؤشه

الباحثن.فظرفىتعقبداأف
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الشعبية:3يةالح!(!لمتابهفىيونسالهيدعبدألايمصوريقول

ويا،أ!ةلإزراا-4الدراموادمن4خصهمادةيرشالأس!صب-تألقد

..اءأيرالأسءمأو،اط-ءولوجبا"ءمهـرأسهبرئمقاءم

ؤ+اءصطاحفىايتوس!حوأن،يبء(دترإلىذثنحا11دةعاجرتوأقد

اهـ?آيخرالى،لألةإ-إكنهافلموإسىيزالونلأآحادوهـ:اك،الاسهطورة

وأ،بالواقعله4علاؤلأهـساءقيارغودؤلأءكلىأوت:دالأ-طور-

تداد51ال؟شممال"ذاأزويإو،ازحالوفىلهو-ودلأما،أخرىب!:ارة

وقتذاكيعنىةقدكات،لى!أوروءثهـإا-إ-حاا)قرنفىالمصطاح4ءلي؟ن11

قع.الوافيا-ضما

أقدفقد،يمقدجدللاسكلورةأفمماهذا%نأ")ظنأءإبو،:يقولثم

م!!والأودلياذةلإاعىا-ب،ميروءسءو،إ-راثا؟انو1)!4افىلالسفيابعض

،اكزونوفون"ورؤض!-محالصهاويلمجرداوردهاإىاالام!اوايروعدو

او-ميروسهوروى-؟أ،م!-اإل!فاصحاءنك*ر-تؤ)؟2الآتتصورأن

الفىلمسوثهذانقدو،يودسو!ءينموهيروبالقاالذى4لمالآبخلوديقتتح

فور؟.توالوحوثروالأ؟"إمافيليلاتذاإثبربالخلوؤاتاثةالآإت!ثصبه

وفن،أ)ر!معلىتهوقدر؟تءانالإيدأ"طتتأن!!او،ثا)ثا5ءلىالآ)41

أبهاثمرمنبهعلقمماالالوهيةضمومو)لتةقيلةوطالهةدء-ذافىأجد

.إ)؟الشاءريفطرالذىأءتيها

زقد،خيرهماويودو!تزت!وهيرو،إلم!؟قد!نوء4ع!اا)+-غموءحا

تأثرالذىألعانمأرءاءفئاكقةينمنايصفي:ة!ام)!تثيرالاس!اءأيرظإشه

بماام!بمونآ!ذوإ"ا،حرة-آ-ئالجمالأساءاثرأنبرءدةأإثلينىبا)فحكر

أورد!ا1)كأ4الآلمأصاءأنم4بعفهورأى،اطة"4ء،انر12ءنء+-طون

كطأور(الطب!زالعهاءمرأو،."4ئم!افياا"ح-اتء-لنماإهوهيروس

http://www.al-maktabeh.com



-011-

وشللفوىوبرازاترهوزعنءبارةا،-اطيرهرهأنالآخوالبعض

طبي!لية،ونواميس4أخلاقيءمادىتيرمؤلأءءندالآل!4ت!درلم،ومعان

متا.،ةاذا!يرا،وثاقصد،زيوس،أنمثلاالاصطورةتقولف!ندم!

وإتخذالاصاطيري!!سآخرهـاتجاه2ظك!يتهون!ااالعاحد!والأثيرأن

مفءاؤفىةالأعلفىكاأم!1(4الآ%نإلىفيهبؤاعةلاةجاص2إذور.

أناساجعل-داأصيتاوإمدوأ&إضاقا!!.4ءنبلغواالقداءىالملوك

بد.ة؟ونهميؤ)2

أنالأصع)*لأو،تاري!اواق!ألاساءا*أنيرىتجاهابرزهصفذار

الاس!اضيرتوأض!،التار/غؤبلؤجمهاواقعللا-.اة!رأصبحلقد:-بول

ءصورفىلا!لوكالىاطراكموأوا،ثوثت!زا!الإر-االذاكرةتمثل

.ةءاالهداءلميمغلشه4-!ة

التاسعا)قرنءنألمافىأا)"صففىالأساءأكر-ولالما-ثوذاءت

مقءيبأثأتالأص!طورةأنإلىيذمبالذى"درءوم!كى!يدءلهءش!ر

تطلققدالوا-دالإممأن،؟متعددةأحماهالواحدلاهىهيجعل4الاةفى

مختله4.أشياءعل

الآل!4أني!تفدونالناسجلالامماءبينخاطإ)!يبهـذاعنوذج

الواحدالالهء-مورونجعاتهم،؟واحدإلهمنآصورإلاأضستالمتعددة

الجنسعلىالمدلا!ةالاخيرةالمقاطعأصضممالإنبل،ءتحددة)42آرةصوقى

.الا"تتفخيصإلىأدىقد،ندأو"أثذكبرآ

االثهمسوالفجرحولنمم)2آهـ!كلانمث!أو%بينالآرأن:لرءوء!رأوفى

موضعالفءحماكانءول-شكزالذىالأصهطورىالمنهجو!ذا،اسماهوا

الا-اطرأنأ!ىدالذىأ؟درولا؟جرأسمعلىآخرينعالاءانتقاد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الكوتيةالعناعراتثحرصمننشأتهول!!نها،إكةافىيبلايجةمص!ا

المح!موساتءلالحياةوإسباغ)تجعمصمباتتسمالةرراحلصمنوهى.ص-لة

لظواهر.اوأخا!البماو

تةصرأساءأيرأنأشهصاوالتىالانبرإيزت"لو-!ةوهأشالأ4المدرصهوجاءت

اسحرب!،اوالممارصاتأطهوسإبمصظلحاتنا!صا!بلادوالأدفى)أثرق

الالهصورةأبدعتا)ىممهوألذبولاذ-اءدورةأنإلىفريزرز!بو

نهروأسما؟-جضهـولا

الأضطورةنثأةةةتقداطقرساأتالملأ-اطيرءلاهبعضويرى

العلأ.ةإنشءهـني!نوءهما...للطقوسآكأ-!آتفسيرءند!تعداىا

الأ-اطيربينلاتهفص!ماكىء4الوقإطةالراعلى!س!وني!دونالآن

.(1)سوأطةاو

لأن،يب!4الهالممعثقداباكلا*لماهإءنفظركئيرفىالأ-اءأيرةكأن

.امةاد)2(اقول؟يةالفطرئلا)قباجصجفىير2بالأساتلا!تقدإ*ةاثدا

اتاطضاردولتخقدأتدراستهاعندأمةادلأ-اءأيرلدىكلوسضحرض

قءالأقياههذا،"دنقررأنهىابء!"اواقهص!اءإن.يانهاقشو؟4اقدأ

صبقالتىوالأرقا+أ)فشوه4أفارعاحا!ؤلاءيعشدجثقاما4اطق!ية

.فسادهـ،بيان

البرائيةهالم!-يئداتأش!هر4لنطوطبدتهرضالآنأءا

أصمية:اطوأ-2

تت!ذهاوئباقىيو)فىأصلعلىكلتطاقاءمطوان!"4مماسبقءرةئا

11صالث)2(81-15صأل!فمبيةيةاط!11(

http://www.al-maktabeh.com



-2!ا-

وحدةمعهلفثزأنهاوتعتة-د،أفرادهاطيمءولؤألهامإرض!أعثيرة

اتقديس.منزلةيهإقىعضألتىالأمورلتنزوله-شو،إجمايؤ

40ونباقى؟ايةصوثلفصامقنتأفااطمالطومعظمأتعرفها؟

نصائلو3،وإلطإووسوالحاماكهكروأوافروا)"حلبنبالذكنصىائل

وأوسععددآأكثرفياابواطموالطو..المطاووووالموزالهلوروصجر

أوءمجمادفىماتءلثلإطواءامامنوقلإل،4الز:اقيا)طواءاممناللثارآ

لطبحةامظاهرمقمظيرأو

العثافىءةدألمالأهي!اشههوء:ياألتى!نحا،ئةأتألعاوأطمبينفه

يةاصثطواطمإ!!.نهاوستونبعما؟4أريرءحأليااسنر-كانمق4ب.الجه

واطمظاهرفىمعظهثايتمثا!4صخيراصماطوإلىفةط!حونوأر،4قيوئبا

واكصاهوالصيفوا!بوأل!،والقمركاك!س،وا)طبيد4اسما.وإ

.والبحارا،ءواخانوال!وا)فاريموالروالبردوالمطيروا)-حابفواطر

إ"ل!يهاتنتمىأىاالصاء4الصد،قالفاأواقأطصوالصوطمن5وتةصد

توتميكونلحيما.أدهاأفرءنمعينونادةرأأومعيندلافرأوالنباتان!واط

مبخآلاثعلبآالعهومعلالثا!يلةالمضموديثودقءعلااكملبالهضيرة

مم!أكات!قدألحالةهذهفىف!ل!ءيره،الافصلاهذهمنم!محنةثعالبأو

الفمبلةهذهوءنمنهايتأفهنهأأى،واحدةصبي!-منالمعلبأوصلة

رعضآاثعلباوورءذ،الواحدةالأصرةمايشبهاو4اجمايوحدةوانيةاب

التقديس.منزلةوتنزلهادهاأزرجصعولقادا

الذىللاقيادالحامالطوطميو?يرةبالعفصاولالطوصمنبويرا

قىجعأكايمتةدئرث!األى.منء4جموءنةرعبامخادوالا،العثيرةليهإئأتى

واحد.أعلإلىالفدبمفى

الأثحادىاصموالماو،بهاالهاصاصهياصو:ناعوصماإإذلةعشيرةفدكل
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ص191طوطصااا)ه!يمةو؟ثقدس،اكأادهاشعمصامع"؟أثثركالذىءام

.)()ال!أمالاتحادىثاطهءأوتقدسكذ)كب!ا

:ساتقدءظاهر

وأاقدبيلةاأفرادجميععلى!سهـمانه:الطواطمسنقدتظاهـرأ!من

علإ2م!سرم؟،إ"ءاءةأوبأذى-اطمالطوأى-يمسرءاأنيرةالعف

الهواعد!ذ.أحدم)ثخاةإذا،عناءسهاءنث؟أ!ونهمإلىايد-لوأن

صورةفى-ودى4الخا)فىهذهأنإالاءخةاد-ودو،محرءا4قيجملشنظرفىمد

الع!اب:لةصإصستوزوعهإلىأوبهطءأوطءلاابررم"وتإلى4دتاقا

نةسه.أوفى،جسمهفييصيبهالذىوالأذى

قياهاشالعفبهضمفمايرىأيضآاسأم*أمأوتقمديىءخطاهروءن

عندالحدادس34طؤ!ماصبرقوسالعشيرةادأةرامإ)شءناصمالطوا

ءلىا)ءثورء:دأو،إ)يه-ا!ت!ه؟،الدىأصمها!ا11فصبلةأةرادءنفردءوت

ضاص!4،4نيدب!فوسو4الرصإيحاطخاصحةلفىبدفنهز"إموءن،جثته

المحف!رةأواقب!لةاادأزرأنكذلك4أصبا)طوا!قدسامظاهرومق

هالحروبفىوخاصة،أطخاباتتتلففىأ"ونااصمممحىاوءدات!متمدهـن

والنرحاؤملتش!وأءأ!فاؤلا،"شقدإتءقاث!ون3؟يرا!ذءلى؟ملقو

ا)ممف،فى.أواقبا؟لاهذهعنمدوإلأ!--اب

-امواار!فيعلس!ن)!غكا!ول3ول9فيينأدموايكل"ةا"اذياوكه

حركااءيشت4اتةأناصدث4بالفإذاحإؤبرأءن(اءديدةزيلضدةبروار

ذاك،ينالجيش!ضا:بأهاميعايروهوفرفىاطوطه!إطافىإكتومع

و.ادمدها13صوافىالواحدعبدكلما،د/4الطرصب11(
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المعركاالمقهلةأوصبخوص"االتىالمعرك!النكرفىلهشممتبأنهعلىدليلا

ألهءلى4آليذأك؟كأأط-شلإقيإهمضياداض!أهفىيما!يرو!صتلىوإكا

اةكالاميدانإلىالذهاتءلىأءسإنوالإن!س!ار؟4إزا4ءدستح.قب

.(1)برخأاكزاكلوالمو!ا!ذل،.غإ-ثأباوالأصح

هـ"هو!فإلىأدتافاءى)ضواطمرا-روشنأ)!ثالمظأهرهـقهوإ*ل

.يا.طتالدأ--ولأوديازإتأخماإالأع!ال

يانلأداونلازسااس!ابدكأفوني!ينالذءاررل)أءنأفىتهاعاذ!:ت!"اوءن

غظلإطواءامأأنإلىؤ+ذهـ"وا!،و%نييناطوءامأ،!بنوزليةؤىلةإءادإلى

!هاشأتءن!وةقماإلى5-توندينوا"ءج؟إثناليدا،ثينللأديانأ!لا

يمةينلأمرواقه!أؤراءإواسترافىال!ءبر"ةؤلاا)ةءتات)ثبنمةتشرةأءامأ)طو

.وجزار!اويةالأ-أ)قارةو،*ض

شالأ!عا!اا3إ---!ذوصى*يرة3:يرةألؤ-أأةاتاتأ!ذهفىتالؤا،

--صاؤ-دالأءلا15اإأأنزءمأو،با)12أوتزع!لءأ-وءالمأقيررطهاتحىو

يهد-ونه-جرآأوذا-%الحالأت،*ضفىالضوحىي!ونوقد،4ؤث

+الأنصاب3.!قديس

نأحدهقتلمت!)811ءاوءأ!ا5اهفيرةأأوا""لةااتخذتوإذا

وحرصت،ا)طوظم!ذااتؤذبمأهقىم!اأو4شرأوءثيأوحرء.تأ!هأفر

و-لوءنإط:طمإذ)كإلى-!خممونالذينوالاناثور3الذ!نالز.واجأيضا

وبوزاطمهاظوتتعدد4ءتةرؤن؟طوا)كبرىلاة-لةبءونوقد،ر*"د

وظله4ابميرامال!أوةىرءونه2ودحخ!م!إ)-كا-ا)ت:!نابينالزواج

الجرائم.أكبرمقأمثاراأوالة-إؤلهذهنظرلىيعدوأعدا)ةءذه

أصلصماطواأنإقولأأصصابالدارهونيرجح4ال!لإزهـذهنوه

.91-،4صافىوالواحدءهـدءل.د!4أصهت1)طو(1)
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برمضماذمهـئاالتىالعديلةا)ثقدتسظا!ر5إلىإ-ثندونو،ؤولهمألادتإن

.الهمجى4)لتبا:لمنإتا"إينا)طوءأمةا)ثكارثحوعإلمط،الإضاؤ"

:؟-4استثئاقواعدلمض

أنهذيى3ؤن،ليدالتقا-ددص!اصالات!مضأ)قواعدمذهمن-ةةىو

اصهبمءاومنايطةءوأن4،"الدإسباتا،ةإمضفىإ)ممثيرةلأفراديمررا

ذلكيباح؟،مقدصرباقءأحامأنهعلىإعامااتحادمءأوطمأو،ا&ض

ءأوسامإلأأمامهلابدب"ثأ)قموىالضروشةءندررنهماحدالموأثضآ

الطوءأم؟نإذاالإطلإؤءءلىذلك!باح؟،ا!كلادهحىأوطنمأوعمثميرته

الدفاع-الةفىا)طو!امقتلويهاض!،إ)-ل!وما؟511بدونهنباةتمكللأ

وأكلةشهآا)طوظم؟نإذا4وخاعص،الأذىوا-ماه،الةفسر،ءنا،مثروع

إص2!ا.إوماوالض*بانع!لزأبصبعهمؤذيأ

قاولأوأصمأ)كاوالأءخدا?لما12فيياحا!عااالحالأتجصخوإحز

أوضع-بىلس!صثيرةوءأةوإقيودتتة-ذهاقءأرفىةءقييىهصرعغانءهشى

التحريم،!وذلافىالأملأنوءلى،اسة-يخافؤحالأت!ا!يملىدلأإؤ

ءنهأكضءأمالفوءنتلمةاولأنللةرديصاخلأ،مثلاورةسأةا"الةؤفى

ءنداصالةمذهفىلهبوزولأ،الهلاكن5ةكلذهوركلقهيععدالذىأةررأ

يسببل،ب!ة-4أصهىإطواأ"إتأؤإمأواطيوأنإخذإ*ل!اء-أمقصة!ر

ىيرتهليهإزنتمىالذىالأصساد!يرخرأدا!سان4فر!ءول!لئهتولىأن

نةاذلإسيماء4بمن)و،قفرموءأنهفىالوسيطهذاو-ود-بذرإذأإلأ

بهةسه.ذ)كيتولىأناإلاتهصحا

ءإيما.لهىإةاو!تتوالثىإطواءاماعئا!ىالةاءدة!ذءوؤطبق

مقاكلردلأيصعلإنحادهـاأواآإءأ!!أ؟11،ءثثخذأىاالضافىفي
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ذلكبتولىانءببل،)):ءرأواليئرءنبنفمعهألىاهيخرجأنادهاأنر

.ير-4عث)-ا،إتةفلىالذىدالاتحاغيرخرآاضاد"ندةلىءنه

قهظلاي!وزالأذىواتقاهأنةساءنإثعروعاالدفاع-الةوفى

ذله.يرتآضرسبماءلايردوأالأسبابلهكأدبا-مط!شاإذاإلأأصماطوا

لكلرد!لاتبا،مرلا4ا،ؤذتاتمفرطىاخم!ءهاصااءاو!ضذتأك!ا)مثصاشفا

وفى،أذاهاويد!ءنهشرمالمة-"ءأردهاكل)دام؟ءنهأصرد!)مقأممتر

يمع!تغأهـمنأن2.سورأتاةهـذه!لفىالفرد!لىقي!تمشافىالكلمنصثير

ا)ضوءأمعنالعذابتخه!نمافىو-حآيدخروألا،مافعلءلىويئدم4ذئب

.ءاردهأوتلها!ةحافى

صإضاعلى!امات؟.سلةالأعبأ)ءظمهذهءنتتيرؤا)مثفاض"أنغير

باحوأ؟أتسورةا!ت-اءيرفىظ!4؟تادير2امالطوكلأتجضهاباحؤ(

الوظا؟ف!افى4خاصىم!فقىاإرزوإالذينلامفتوخالاءلاقءلىذاكإمضها

ءنخا!!أجزأه؟!أااب!صاأجاكأو؟انأوأل!أ--رةاإفيقةو،"-4الد

غيرها.ءن4قدعبأقلأنهاي!قدأ)طوءأم

؟معيىؤصنآلبوغهإمدالطوءأمنماس3ءقصورآيماكحربعض!اوجعل

أسن.اهذهإلىبعدصللمءادام4نا!رتظلقدسيتهأنلاءخقادهاوذلاث

الحاص0أطوءاماأطء*إإلاييا)تقههـ-ذاولااطظرهـذيطبقولا

.ةعثحيريه!مرتبلذىاقىادالامأمااءاموالطوألفردلهثا!تنتءىإ)ىةلعث!حيربا

.-سهق-؟

د،اف!هءشميرنهءحتةصوىإىااثاؤباا.فا!4إلطواطمأما

وإعدادهاعلي!طالحصولقيولىأنعاىيرمئهاطعمأنلهحلواحدة

4الخادالطواطموأماةءثير-4ا!ادغيرآخراداتكلءق!يط5وتقد؟ب!
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ا!كلاديخرأخرىل!!اداتأ*امةاوأ)!اوأءاماكأادهص!قافىار-4ؤلعشا/ا

بدونلهبيماءسا!كأى-:!!اصىإكو،مضصا-ط!بمأنلهؤ-اح،ءثيرته

.(1)شرطولاقيد

لما:تطرأى

بأنألةولأمحابب!ااسخدلى1)ى4ا)طوطصاللوأتمءقث-!،

!قال!كرةذه2)فيوناكاشداستبرة.ارراأترةال!ةأعل4ا)!أوطب

اتوالمحرسوالأسه-زأءات،سأءفيداسظا،رءق-الأدلهارتفس9!بناصا)

.4"الددةأ*ةا!لأ-جاتنمالطوطء-ذأنء!!-المبا-اتو

ازأ(اعتروالقبافلاؤمهاعبعدب"ثألضواءأمبا:تأزشوالتىالأءورلأن

المراحلأولىالمرحىلةهـذهتإت.إو،الم!املاتأبؤاد،اكوا!4نظعهو%

ءلهء"قالذىلل!قاد،الله،!تاتفىجماء؟،الاء-مادتتلورفى

إة.ولهةذئا

-ممىدفىءلالروحيفءىشه"ثآءرزوا-ةررالناساأنولاشلاه"

تقديسرزلك3وءرفوأ،4ا)طءوةءا--ؤوأنقيلبه-لمبسأوابوان

ت!بدوافيا)طو-تخذثىأل01زوبمدتوقد،-"رةوهـاأنز:لرفا،بر

ء!لىالأرباب4صفيا)طواطمءلالا!ؤلعإلقباووجدت،ص!يره!:آباأر

)2(،فيءا*قا

أوردهاصهى؟العطواتةاماتةمم!يرفىإ-ء-ثاهذاملاأنبر"اوي-ن

البدا+صة(ناتياالدأشرالطوطهلية):ي!فى3*تاا-دالويم-دءإكا3!تورالد

.وماب!دهـا59صراأاتر-لمسلةءق

.17-15صإقا)ص!االمرجع1()

01ص)2(
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.،ءأه"4الماو،!صتابمقأصولهإليورج!4ةهـىالماوأف!ظامات!معير

وفى،اماوعأه!ااإتظاماتةسيرفآبير3اختلاؤآالا-ءوناخىتاف

،آصولءن)جمهإيرجعأنماء-ىإن/و،عهاصرءنصهنه-ماشرح

!هـضه،12ياتزةأرثلاثإلىأمدداهذافىذإتا)قياتاكفارأ!وشصح

ثم!!نص،اممما؟ننقلهاو،أفىوا--دالوءبدءلى3ءتورالدوت"اقثفبا

عليماةن!قب

ووياكن4-ايلوتنظرت-ا

،اخالأروعبادةءن؟ثم!حهتازد4ءصالماوأدنتركنوويدورزايرى

إبدا!.4أأمث!رووبامنكثيري!تقدههـاإقءأرءنفثمه(قدالب"؟ثف*اباهـذوأن

إلأولىأص!اءثاءيرفىالماو-لمو،الأرواحتىاسخ،إء-؟نءنو؟يرها

مبدأفى.خاوكا،وعبادغماطإفبقدتحماءوصحأت؟إفالس!فأرواح

الأرواحبتهإ-خالاء!قادخذ+ثم،لأجنفاما،ءزمنفصلة/ذأش!اتععقاصهاأ

الفكوبي!ضالأمرأت!ىاحتىا،وصوعهذ!فىؤثمثآفصيىآتدخل

ا.إتاط-وإكضأجس!امفى-إخهودالأرواح!ذهرأنا)ظنإلى!4الدا

أحلأرومقرااتآاأ!اوهـذهانات!والحىهذهؤ(ص--ما،اله.اتاتبعضأو

خجهكان4و)حت،حماالتقد12إ)إ4اقيو،والأجداداءالآءناسانم!ا

ال!ايد-قادمومعأحأروءنتتقمص4إ-ا،إلأعا)ؤقي-4و،رو"4باقياإ)-أ

ا!الذقدء54باتا!الةو!ذهناتااط.يى!ذهوأص!يمت،الأىكاهذزتوءى

ا)طوطمى.ا)ةظامإءاؤمم!ءجهذلكءتؤ!ذأ

اؤتبنن!اهاسواهـدعدةهذهكها.ظريد)ت(!إصكنووتايلورأوردوقد

وجملانيزيا.وسوءطرةجاوةجزرناإحةالدالظوا"رربضءلا-فاؤكا

يقدمونوافاصيحأ)ناسبقدسوالجزرهذهبعضفينهأمهلاذنكفق
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ا)م!ى)فأتوا!س!ونت"لإ"طخهـم1رهذاء-)يه!مإءإاونو،ا)قرابين)1-ا

اطهوا.لاتهـذهىحايها)قئ

ءةتبماسمه4أهـاتت؟نج،-يدىة!نؤدما!االتىالفوا!دا-قمعأنيلاحظأ"أغير

ا!صإأءنبمشاخرحىفآ3.كرآ.ز!او؟4الااطوطهة-لمابطورتؤدلث*وبءق

آضردفيؤظامإصاإآستحيلأ-ذتو

ا)تظامن!ا4!ثلةأنهاءلىنهاش!أهـذاشعوبششه!إإلىاتظراطأالحضإن

الضظرية.هـذهبأكليزعم؟نث!أتهء:دأقى

الوؤثيدشحما-!إتقضد"ةا!لكماأأ)"-ثهجعلمغإإ؟،الأودىهالمباوإن

الغظامهذالش!أإم!هطأفىءحها!-ثأن،شما)تظامالأولىالأصولء-لى

.أخطورإءن/كدهـ!آوسذا-4!افهدوأ!أقدءو

إحد!ا!أ،.مذا-ؤدهاألةو،كاأؤدهوالطوطء!اليظامفم!لأبحسطأو

لاسترألياالأصاحمينا)س؟نءندب!الامعهوإكأ؟ناالأشهكالمماالتطورءن

امث!فما34فاقئفى

ارواحبريول"،ع!ادأرأىؤء12شىلأ؟لالألفمذهءقثإ-"اإو

الأسترالنلدىيوجد؟نأتصفي،واك؟تواناب-ناسامإ!ا!ز!ا،وقى

يعتقدونا.وكاحخ!ىماو.جهم-صاأفىالموقىرواحأإكضلبلولاءمقادأ

الآده."ثن،ءنأالأيراهأ--امفىإلأتءونأن؟صلأز،لي.أطلمولهـذاأن

.أ"باباتاأو؟إتأخبوأ-!محامألافى

وأالحيواتفىالإنم!ان:حت*ءلول/إم!نالاءحقادأنإف،!ا

ءحالأناصىا4ط--رربءيمدأنإءيمناءنأن!االأءشمادءلمايتوؤم!هالىبات

نهم!قرو!تسلأنإ-تم!اغلاإذةالنباتاتأواطبواناتب!ض4ررط"

تتحدانالممكلءنبأنهوالاطتجةإد،ءأبيعتهفىعنه!ؤضلصآخركاق
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هـوألى-ات%والحيو.انءقالكلمها"!!و*ضصبيعةخالأناصىإررضءإيعه

وث*اثرها.ءناءمرعاعا!اتقومدطولأه!ونةمىحم!،4الطوءأص؟4ياالدترام

الاءخقادفىتتمثاصا،4أالديا!-ذهظإ"تقومالذىالأصلأنوذلك

النباتأوالحبوان.نعاوطمهاوأفرادىا"الأهءنالعثيرةأة-ادبأن

ص"أنوير-"،احدةالإةالاسثصبهماأو؟4ا-!مايوحد-لةونيؤ

-ايلوريرىالتىفالعقيدة-سبق-؟واحدوءةءسواحدةءا-ي!زإلى

احألاروتناسخوممه،عنهاانثحهتقد4ا)طوضصالديانةأت)-بمنوو

الديانةو-ودعلن!سها!نوز،!،الأولىأج!م!امهاءكرفىو-دولها

ا)حفدةهذهإنيقالأنإذنا،*قولإلىفالأدق:قبلمنالطوطمية

ءنها.إث*+ضهةد4ءأءأطواأنلاطصةألطوءنبتاؤثقد

غاطىء!مءلىتقوموويد؟نتلورتا4.طرةإن4كاهذاءنوفضلا

وانافىعبادةءظاهرءنظأر4أ)طوءاءأن-رىفهىةالطوحها!يةلاديانة

نء-وهر"ألافآ3اضإفتس4أ)علو?أن،لةظهرقدأنهمع،والنبا!

ط"3طو-!الفيونيةلأقيطهالمأوةا)حشيرادفريأ،ألى:اتوانيواطد-ء-ا

طبيص4ءق.فسهمدفمذا،ءجوده-يالالناتأوالحيران،بدية!،؟

صقيرأث؟ئأنةسه+شبرو،ءبودهط-ي!4ءنماألا--لافساكلتخافريةوث

مف4نفالإؤم!انيكلسلالماوطه؟،-امالنظأتحننعلى،/!!4قإ+سإذا

4علاؤليستءأوطهثاوفص!لةيرةالعثادأ،شوثين4ا*لازفا،ءأوءابي!!أ"يئ

ا)لهسبوءزالدم4صىوثبه*ض3بعضمب!تراهإأقر4ءلاةبل،إ416ءباد

اتالنهأوابوانإلىءأهـ4الطرالديانةفىوجهالذىحاوالتقد؟حمقالوه

لإءظاهرهءقءظثرآا!فيأوالطوءامإلىمايرعضجميعالتقديىهذافى

معهل!!ترا!43القد-هذهاصمالطوكونصهاأنة-3الحشيرةأفرادإن

عبادة4ءقءثب4الطوضص؟.خهودو،ذلكبىإنتقدم؟متهطهفى

كاالنجاتاتأواط-وأناتب!ضأ--امفىبولولها"،ءلمتقاتالموقأرواح
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اظثرت!ل.ناهاوصةالنىورةإصأفىظ!رت،!لم!نوولمورتايذهـبه

-لتا)كما.!حم!ا؟ناتأ)!ء:ادةوهىذ!تيم!اإلىذإدرتا)ىا!!ورةفى

.اخالاروهذهزي!ا

ف!.و-جمةيةأفاو-3

ر"اءفاءبادةءقأثبتقد4أطوءأصاأنإلىونسجهيذهبو

اهركل!اءنه"4لروااطوفبأ؟يركأتالبدالىأتانالإأنوذلاث.الإم!4

)إقق13ت"إلىالتةرباءلىحرص،وبمادوذاتوان-ءنا!لطبء4

لات-الفوسهلةءت!إيمنو!،4ءإعطفهاوت-تدر!ئف!ا!ايضصقوشرها

،وبالثفىزتيأ")ىهىوحدها!4فالقرأ،إؤةهـا11وصه!لة!يرالذمةوءقد

ا)كمثيرةفرادأزقدكان،والمعحلاموألاءن-؟ةلوالىالضاءنكأقىق4البدا"ة

!حءلى،بيماضمقي.معأتاا)ى4/3االةرالصلةلب!ضمب!!حمملياءأوا!دبا)لر

ولذاك،أعداهو-صومإلى؟ظر!مإاخمزألغيرنظرونأو!كاأخهم

-كلمولم،العلإهـرر"مظاءرإحضوبينبينهقرابةعهلةا)بدافىا!ع!وراصط!ح

جلامن4الإنسافإرا)سئصاأبيناأقاكلأ5.1وإ،أةرادوأدأفركنالصدة!ذه

.أخرىجهةمق!4وال!4فىا)تاو-أاطيوانلوأ)فصا

الهدا؟ية،العةاحمةفىزوىدائمو-ود11ا)كأكان!ىدالضير،نلل!تو

الجوانطأإلىدأفى511فنظر،بهرور"دو"وددلىمثحنةلىالافرادأما

وأنما،العالمهذاادأفرةيحتدزإم،الإأسانعا!إلىتهظروالجادوالنبات

بعشار!!ب!افرنوأ!ولأالاالفصهذهإلىسدو،نواء4وأبفصاؤلهاص-

سب.أةاطةو،14!الة4بويثبكى

تصورالماوطص4ؤ2!،4بةالايةاكظرءنفسادآ4النظره!هتقلولا

وأ4نفب4غاك-ةيقالافرادإ)يهقدأراد!علءنناثث-أكاعل

الأبئعية.النظمؤثاة-نمافعرفهححىءفىبئفقلاوهذا،4إوقا
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-"-"ث،"او،ءقص.ودارادىصلءنأ-"لثلاأخ!االىظمب!ذهنافصأد

.اطءاةوفظروتماعلاصا4ررطبإقىياتكلوؤإقاذ-4صورةفى

!*ضإلىانالأأممهخةربأنإفو?-تمهامنأ*رضالو!اننهأإلى*ذا

لعقد،كا-4أكفهاءإممضدتو،ئف!كااضكلنو،شسهاة:تقأ)ملإ-*4اهرأء2

لار!:4وإ؟ارةإطثآأشدهـاوقوةا(ظاهـر!ذهأكبرإينو/ينهالصلةهذه

نء)فتضأ)اطواط!?ظمأناؤاقعأنءح،الأنتطننضىفىوالخوف

،ةحبءاصاا)إبطرةولاقيفولاشهـبلاصمهمةناتو-ليؤأذ(تات

.الإنمكحان

لةوصهحونبأن4أصصالطومنا)*ثاشليهإتقصدالذىأثدتا؟نولو

نلأ-ادها-ةيرءمفكللتل!ء.م!شرءما-لاو4*،لص!اهراء؟أنءةدناللا

بر3أتضءت-ى،المظاهر!ذهمنيهنةعرد3برأمعالرابطةهذهتكلةد

ل؟و-اوةحش،ياكاصفى%شهااعا،ءء.اخأد!ثو،اتفعاءقحلأنثقدر

أساسيملىا-"و-"ق؟"طءالماوأنالواقعأنمع،الأ-طارءنوه!ايتم!

.!بوا-دءاوطمإلأ)1أاتممونلأءثكرةصأن

؟ج!:ورد4تنظر-3

الديا؟4نهاكقدإحمااإ)"آتصبىا)كأ؟ءتاتا)أنكايمدور-ء-ظلا

لي!ثماتجهـخ،ءإ-،تدلالتىوالرسومم!44الطوءأمذلكفى-واه4الطوعا!ت

)طوطمفا،)-،1إورهوزتث!حير!ان!-للعثمصيرةمظاهرنهاأوهى،هـقيهـكة!صة

إ).عا.-رمسبه4الخاعىوالرسرم،طب*تمان5وطبمته،ا)*ثيرة)قب!و

و/جارب،للع!فميرةرمضلأنهأإلاالأثءاههذهإلىإذنةجهلاكقد-سزا

نة!حمهالاكشيرةتقدإسالأص-!ة4فىهـوالأشياءهذهتقدإسإن:أخرى

لما.رصآثةإلحداممهصا-تخذهااقاالأعلاماةممنزهرور!ىوم!!الماوأفا
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و-*في-مديسالأاصحفقةفى،وبافىدناإرو!وتعط-ء"ا-مد-مهءناأت؟ة

شأنكانذلك3،وجصء!ءحةالأه-يا-مد-سأى،االكلهـذاإ)يهترمز،إ

أم2اواحصأءلحباز-ينا)بدا

؟فىسماأ)كتفيرةهـوالماوطصي!أأ،ياالدفىلمسا)تةدإ-"إة-4الذىئنالالا

.نباتاتأوناتواص!*فرورسومبب!ض4إ)آحصدوز؟ةسهابرتهحأو

الج!ثءنا!ةقلنفم!4بلم!اهءناهـثئهاؤدأتفلاماأ!ذأن؟يمدوررىتو

.بالذات4اص!اءهةوائ!ح!ققوأنه

اصهو.وأ!يهوأوو؟ظمهأ،-ةءحإلأإذا؟نلا-صتدم4الاص!ا!هفالحى-اة

يندغروسبلةع!نالضوءأءكمااوأكظام،إ-لا!موادالأؤرا-ةد-حماوصح5

م2تباءأارآءمرةلتقوىةللا-لؤواأ!كلديس!ذاءلو-روتضهصمادلأفرا

و.م!رر4،نظمءق4وءا-نجرص،الاص!ا?4لاجىاغوادميساسو،ءممىتمعر!م

ورءباكم.الأفرادأ!واءءحمظاهرهـا.ن3ءثرفى-ءحارضزوأعدكا

؟كردتاأ-؟!!را"لدؤهق،1،"ى؟4ديا4الطوءأصأأن"رىدورع!يرع!ن،و،

هـنءو"اوكلب!ايضصلوماالماوأطمؤؤدءىاءا:تا،كنإثنزقوملأكا

،نظرهفى4أساذإ4أدتاكلامؤو!وو!ذا،ءادىوءإ!(ءأ-"جتماءت

وهـو،ابمتماءىمجولميئابطبأاحماذالإشأنسا؟يةإ4أادأقدمت!!لأكارىو

بنوء:دهإلهأولنةسه؟ن!حا،!بىأنإفذطبثقد،ال!ثلميرة-مموين

الإ؟صعانا

نعيهلاحثاليصاعمو4اؤوءأر4دؤكمافيكلاا5ءلا-يةأدىظروهذه

يرتبهاالتىالا%نغ?4والضتائجؤا؟ثار،افه-ماشأءإ4مابميعالقسام

إذاإلأبهاا-صسايمايمكنلأتته.طريربب4))ثاومخصيا؟4الدءلمادوركايه!

)الطوطمحبصالبهماتقوءونبأن)اعى*ور3ملد3الأدائناةاأناثإت
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نءتظ!رالذىأنثع.إ)يه-إ-ءونانذىللبمهـتمع-قدتس!وور"وزه

هذهفيش!ورلديهميمناإدا.!يناأنالأثةوجراز!اءلمىاءسك!وث

فتلإلىذ-موأنل!قيحما؟أتالبدا؟ية)امقليةوأن،هاء114الحقا!ق

ممير.اكفيفىقالآةاذه5

ء:لأ+ةو!أء:4اأنءقيمهـ؟دوإيهإذهب؟اإ)لهعصإ؟(صزيثبحنولا

بدا!-ؤص-هـبم!أ-"!د:ظاءآك!؟ت4أماوصأءهإ،أمم!إ.4إأت!دياأقدم

.،!تدا!أ*صوا!دررت31!دةت

ي!الحفىارأت-إراتاءق؟*زلو*ءأوأءدآظاتبالثررهـذءأنع!ى

؟تي.اتدااتاقاتاع!،نبينظأ!ر!االى-وأىاال!جرى

نة،قاءقوأفاضت،بطور11ءناطشهن!اأذدكءلاترتبلاصمنوأ

حماعالاص4-ةهواتطورفا،"ء!:صأت؟ظامأقدمء،طامحانظةاتوظ

.الإءألاقءل4الحى؟؟ةاتا!و.لاءو-!

ا،خرىموبالمفءنلام!+ز؟)،ء،ساث*بمنهيفلتأن؟عقولا

!.هءإيهاسارت4أدياأأدمكأتلت!الماوضمى!أنجدلاا)،سليمءحو.حق

ء!مالأو،الةينءلماىمل)!لديوجدلا."ز!.تاأ!ثنذ5ا)بدا:يئاكرر!ب

ش!وجم!أوءيع4أإ.فس!اا؟اكأت!فى،أم!أئدةاالدياة:أنهاكا؟تالظف

.الأءلاقعلى

كال!،!

ألة-دمذواإلبا-صألاقيوروتعل!يقازرثاالظرياتبإتهـىهناوإلى

ب-لمهيختتمالذىءا!ا4الإنم!ااوالد:اساتالاصتمايةا::-وثافىالراسخ

أففىوقعواقدوا)باحثينالمف!ينءنمرآث3أنيين-مدمومما:قاؤإ،

ولألةظاملأ!سعطلميقةحرةأ)جمدأئيةالفموبأنظوأ-7"خما،-لميم
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وتح!مهاالغراشتسيرها4!-ليط-اذ-ت!أ".صاأوقوانظ"انأأو،؟و)،ة،15فبد

.ة"4أسااذراستناءنلها-!نةق!،الإزسانفثأول:ع!-ت!اأ)!زطت

لمإنالإأسا-+4ا)نظمأؤدم!ه.ظأهآ؟ثلالذ!ااطوسأهـكماأا.مإ:فاأن

لداة!ةاالعاش!وبش3أءنتعد-موبءإبآم!ثرو،جو*آاأقدءأيمن

-بئلأوقواءد؟ظ!ااطتا-زروعبرصأتضع"اطفىارةس:ابأءنآر*لىو

فىء:،-ا3ءثيرنه7تزدلمإنةسةاولنظمضاءنو-*ةتدهادةحممافى

.الث*ونفامء*

بصبمه،ءدق،أ)تاريخعسا-لتءإفوفى،يهون--حمافالى!نسان

إذاإلأماءتمعفىاط--اةآ--ةيمولاءتصحفىإلأب-اأنلاإم!خطيعأفا

صترارهلماقممحي-إيثثوننحتلففىادهراةو-ضع!آبمأوضاعهخمفيدت

ؤثن.وهواوهـواعدأظم21ء،?نء"يه

كا!ك!

الواحدعبدءلا-هـرالاي!-ءشها-(ا9زظرو-أت!إلىف؟كأتأنا؟يلأقيوهـذا

:)-4ا)-اأقاطقا

أصه"4ا!واأنءلىدأ"لا4أطوءأءأوالمظا!رألاوازمانحذت؟-ا

المظإكروالاوازم؟فسا.خكذت،أ!ولغ!ءناصلأوأأ!-!إ.دائاتاالدإرأث

إعصيى-اأصلت-بم1الطرطء-،أنتلأى،يهرةا)في!ذهءحسعاثماأ.لاد

ازساعقبلوذلك،دينكأ!نه!ل!جدآلءأ!وؤتإرردذثم!أتلأ؟411الدت"

.العا"4فيال!وءأءوال!واءدالا!!اءية.ثاءؤاذاؤصماوء3ةلالفا

عاثاإخمااهرواالاوازمبمذهالأصدلألالوةتأفسفىعن3و!!ا

ءقلص!خهصاوىو-ى-:ق!ااكأوةوريئافىءتلةيمهـ4ةي!ر-!وجود

وءواصافة.الا؟-ان

يعاملج!لهالدنيافىاكفاءءنأدمو!وإنسانلأولالوحىفت!ذير
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الآد!ون!لوقد(؟قثمصقى4اطةءنيخربم:حزلا)شديدبحذرا)؟:تات

إ)يراأءاءأ.وا-كماالأيف:ا.ءنادذر!-ذايتوار؟ون-لموهالذين

.فشيماهأ،آشإ

الفوانمظاهراناوازمء-ذه?ليولدالمتوارثافىذرأنريبولأ

الطرءاءجمةلا%ازم"ا!-4بالال!اءدإةواوتدل،تدينأو-مديرأخ!!ظن

هذأعل

ا،وقأكأواحء:إدةءنال!أوءأ!هتهـاؤ!ف*:تبأنا)ةولإ-!وى-3

زيرتأ!ت4أطهتوراءظامرء-ادةءن*هشا؟ثأوأإحنإوو-اورتايةظر!.ب

.وأسةبمتيذهب؟مرا،فااهـذءءنهـبةلراونمماو19

مشاورث:وا4أتاؤبلإاناتيالدابمخ(اصه!4ءقالطوأى)ياء:ءروتأثواأ

؟يم.دوريرى؟اصلىكالال!ةن5ن!ءكاتاةاهءكاهما

واعد)4وعاطصءقفيىيممهبلاالذىؤ-انالالمدقاأطبعاجأنت؟أشهأو

الد3ةورإء:!راالأ-خماءىإ.إ-ثات"حمكا؟اصد!ءكاا)مقليزخار!انينوقوا

فيثانتاتعهيمرةتض!ماإلىاثسه!ةدلاكاياالآراههذهفان:الوا-دءبدءل

،4اةثالإألوا)قباوالمثءوبالأممةررضلىلواقعمجثإلىند4اعىوإن

تثجهظروففىشىءفو-ود،الوجودتف!محيرأووجود!اسكلىلاتدإل

و"41ءنإتفرسيراا!إحهيمإب-تم!محلاء!ايئأ!دلموحدأيرهـااوفآظر

.لأولاالإأ-انقص-ؤتقىباكاقو،إ*لمه:4اا)"!لر

إلإفانبمدوهتىتءلمالذىادتطاء"جمراللعاءد؟الأولوالدق

علىالوحيداأمااد)يى4وحبيبقىو،-بىيخاو3"فتدينوءفا،وجدو3-ف

.ا)كبرى:تمةالح!

ياناللأد!!راصللأصهاادءوىقاهتذا!أاكخىثنوالأتفتاجءل-3
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إلاااوصلهـوال!لمىالمةأص!صلأنؤ!،"لأديانأص!ل4الطو!صأدتودعو!ى

ذه5أ!ابأنذلكءلىدل!يكنىو،ك!إ)محمارلقأولاكانالدعوىهـذء

با)تاريخ4وإحماءاخبرةءنأص!رحاأررلمهـكماج2المهوساؤليمد؟ونلاالدءوى

الإأ-افى.والفكرالإ؟سافى

مالإغرلأنفم!2أ)كأصنعهاال*تقدات4لأسبباذلمثءتشىهصصخإذا-4

للدينبا)ذ-04لص!علافىؤإ،ا؟-شاء.ليماؤتر1)ى!!4الدا)فطرةءن،ث-كما

.سالأتأرأأو،ى11الإالوحىيرقهصأركانالذىالصص-ت-ع

فى:؟هلاا)ساعةؤتام-ىآدما"ثسءتذاإلىإقهىارثا)صى---!-رصفالد

أرسل؟لهشستكلاءدر)قخارإلهيمانال!ام!اؤءم!ةةإء4ءقىدة

،العصاةو-نرذيباكلاؤحينالا-إبةوا)"ار4ا؟تأءدإلا!،كةاواصزذا)ر-ل

أعدقوفىا!ققرتحم،،2إ؟صكاأيةالإأ-االممافيولةزر!آعتطورة4لمروسو!

ةةلطر/ا،لإؤسازثيناوا)"مشاطكةاراؤنربأممابعلويرظلثافى؟ح،"،كا-!

ثنالحقيةا-مدموابا)شقىآمم!ءحووانراهـقإلخا!قاثينأ)مهلةءلاذقىاكأا

.ادالأؤركادة)متشاوللجتصح

إالثءنعماةلاصة*ثافىاتد%لموأوال!ث!ر13عترراىأقداتالم!تأما

دناء4أيةإ-أنيقالماءثلثأنهاوأ)ةول،اض!او-طوروعاؤدات!اا!أصافى

الصةاءاتذه5يثءنيمتأتجماوريم-،،و:وعالمهإ.مما،إمثرىصا!أو

الدينأوإدو-ىوهـو،!دممأوا)؟ثسصتمدنأيإسفاءلا،والأع!إدا

.)2"4ال!سالاتارأأو-عالصحى

1105*لهىإكأجغاء:-أقهو!ذا)تسأ

.إشرىغيرعلعلىإشريةل!اأوءلماصناءالتتسرىمجوثنتائجيمتعهةممإد

؟البماثسدعءقإت-مها)جةتة-شالرسالاتأن؟!لمأفيومنةقيلفإذا

ن؟إنإشواالأرضءلاءلدراستهوأجم!وااز/ا)قرإلىتعالواةقل!ط
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ال!لىج2المىئخاذاءلىاصما)-تمقدمادءتم.إلهو-ىءنأو،إسرصتحمن

.والحقا؟قا)ت!ا!إلىءأهـتقآ

يخرالاكأهـاف44ال!قيإلم!هذهولالوصءننساقفياالفطرلأيعوقإنه

الت!صت،ةأو،والأغراضالأهـواءيشرسراءالعدىج2المةءق

باطالط.أو

الإإأىالوءى4ة)حةواض!آتتانأك!ينالملإ-لامدراستنافىو-نتناول

..اللهشاءإن))ححتابهذاأهأصزأخرفى

+03
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الق!ورنظرية؟ة-د

فئضرء

يمةالقداتاطصاردولقددأتءقي

"2"-د:

الىاطضاهـىوالةكرىلاتطور-ئحآيئالدإتطورالةا!يوصنيسذد؟

ئدءقا4بدا؟هعلىا3؟كأقداوللونا)-دا:ء4!لوالة:اءوبا)ثامفتعهيخ

تطصارالدواتدءمتةلىإيضآأونتستند،الهصجفداءكلو!--4ثنأا11:د

نغوؤيه،لشصوبالأءمواقءين،-جضساتلدىا،متقدافضرعلىل)!لا-يى4؟دة11

يصيرو،أساقل!اءأوارالةحضسأءحاؤقءاوار-توبأةر4!الدالإقيةأنإلى

لهـ.تيات!أسانولأاإلىؤبمرراج!آمطجه/ووا"إشرتمةأصأ)*ق!يدةأ)ةالىرا

-ث-لزملانهالا"قائدالاولىالأءاوارفىشرإلما:!لافديا؟14)ثمس

أقدمفىا)ثمجءوأضمهاللههج-مر-بإلا4/توالادا)ملإ-لما):ةاؤ"ءندربمؤ

الفىءإمضكأ"ط!!يةعا4يمؤ!زظرةمق!ذالىقيلردفلا،أتاريخأءصور

ا)سنين.وهواءجمداكلك!ولبامساكوءلاؤت!الاةلاكفيفلام

الخاقبفكررىالالبماءا)مةلير-فيحأنهـذاغيرأتهـا)ثءسد!اوبسهتدءصا

ظمتتكاودذاهزتلم-ح،هـواتالمهفىصا)!الآفاقإلىساأقراالأرضأؤقءن

ا)ذىالأو!ءنقيترنجاوةوالموتواطهاةوال!م!ونالحركلأدواءطا12ةقي

،لل!ول5واحدآآسيمال!امسياتو،لثهاء!ةفيظرةال!ون؟-4يستوءب

ذلكتجل.4؟نزإ،لأحمعاأإلىحا!ؤفى)اءون؟4أعبحأن!ءد-شل؟

ىلا-:4كابا)يمونزإذا4الغو؟ها،)مللمن-الكاوالةوةب!ذءتهحبايهال

.ءصج+كلإلءق

لانمانا-9م
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لاكا،ادص!حالتوحيدلخثلوة4إةا!اأططوة؟شاأثصىا4أفديا

-ماأ"ىدخاتؤإذا،والجاةاطإ-ةلمبهزرلملر.11*ين4عاتماتقع3!1

للأرضموجداقخا!!تحاجةفى4كاا)يهونأصمحةقدلولاتالمهعدأدفى

علىالا؟طباقءاماكأ3يباهـ-ذاوينطبق،والأفار3بوالكواوا)صما.

ىأرالىيلء1.4صنفلا،يم!يهرأ)إتا)قرفىا-لاماءلم!يهإبراهيم!4لحوى

!ازغآإقمرارأقاؤلا،الآزإكنأحبلاقالطأفلفلا،ربىءذاتالكو3:أ

ةلا،لل!الضاأةومأءنلأبموكأربىيهدقنماكئقالأؤلؤلما.ربىامنىلظ

برىءإقايا-قومظلأ؟إتةدأكيبرأءذاربىذا5!البازغةاثسىرأى

وما!حمفاوالأرةىاتأ-وافمرللذىو-أتوءأتإق،ؤمثركون،ط

أغاتولاهـدانوقداللهكأتحاجوفىتمالاةومهوحا!،إضكينان5ناأ

"1()ون،تذ3رأةلملاءلمياهش!بىصرصهمو"ءآلفرفيءا-ثأنالأإب!آثمر3ونما

-إ)ء!هطريقءندالتو-بدأءةشالولأ:ؤ"ؤولذلكعاىداله14يعلقو

تص-ثدالدولفى؟ت!د4إاشالح!راتةينلأه-الةتخمينءمم!أيةالشمس

وأ4صتلافآذؤ،1ء"ذوالهت!و،رسإلو!ام!س/كنايثرقةالاظار

ةأ؟ا،أرالأدوءنتدوؤلى3د)سارات!اوءينسالفهعبدتةدوكاها،يدقئ

أعاوارأناقولاوجملى:-مولأنإلى..الو-بيإلى4هابة11الامةءى

الأمبميمفى4بممتثفااحل!صءل-مردةلمأ"اسأبينتش!.مف4)ةتالإا)مةحمدة

تأ.اوبا)مماءى/بىبمكا-طناأإذاو)ءخنا،الأزهانجميعفىولأ

امتزجتالاصلافدةعهطوأنالأولىارهاةوأبدنارقاالأروأح!ةءة

فىطلاالآس-ىدزإ.إلىالإنسان؟ظرةات*شهثم،الأرواحبعقيدة

أصبحتثم،با)هـادةإ"إو-وجهمارآ31برهىاث!ساشهف!،ا)صماه

مئهااءظمهـوءاإلىبظرهف(نا!قياوز!ا-!نلقلايخاأرمزا)ثهـس

وعدوةيدانر!اعدوة:ا)"دوتينكينالاخيرةالقنطرةؤكى،وأءق

97-86أيةالانعام(11
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.(1أتوءيدأ1

400

أرصكلحفد1)-لام4ءليمأهإبر)-انءليتهصدفىاقرآناأنيبدوو

معالبماضىالعةل؟ياتأم!بين،إ-حماهاووحىالإؤس!انزممربينالفرق

وبين،ي!بدأديبمبالذىأوالمعبودالإلهءنالباحثإدفصرىالدافع

بم.اد-4اط"ءسإلىأ)!دىفىءإحم!اتمتمدالتىالوحىىنجاتاءعا

%ذاوالمر؟ياتالمظاهرت!دولاالإفمعالىا)مقلأوا)ف!نيا!زإءحا

والمجرأدمعوهىالمعروفةألهوصاء!أءعمدده:-رإ)*هلا-تقل

نألا؟ممضاطبرقةو-إ.لوهى،4الإلههاطة!ءقإلىزوص-لهوالحس!

انصيىفىتوصجملهانكلجاؤبرلمحموصصاتوأهرا،ظاءقكانياأهـح!إلاإلىتصا!

إ)ت!لذلكيعدو1لمالوحىهـ،ءنقيملالالأصىانةحمافى،3دء"لو1والمد-الرقي

4ءإتاهيمإبهرخاءأبمماكولذ،يةأور-كرا)4الحا)ظور(!-ة،ا،ظورأطب!كماا

التى4اطقهكأإل!الوصولءنةءرأ!ز)قد:!!ميقولنهوكأالسهلام

الةجمما)رو-ءهـإنهذا)عإل4ةالفمارىلمالداةحنحوهاءدةوءين-طا"ون!ا

.تغيرهوأ)"جمأؤولءن-طأه-ءينزلا-لإلهاهـو-الحة-!د5-ذه!و

لهبدفلا،صالهءلىمجاةظأنءنعاجزءةا11ءقعاجزإ-يخيرو-أزلوالذى

إ)شيص،؟.تثم،ل!ع!تحالهؤعان،ا)!هر؟ن،ة-طكلؤثرءن

للت!جميركأض!!و!ثا،يناطادذحتىفىتاالإا!ةلأإ)"ءوصلماإ%ن!ا

تخيرها؟،ن

تطهكطأنهـكتاءاالإنساقنقلبأخرىمذأركفيفانهالوصىأما

،ىأ)قادراكالأيمنلأذخمدأ-ح-خ!او،هرواإظااحيسءن.توردأقحقاإلى

9203-عى)3(الفه

http://www.al-maktabeh.com



-12!-

والبمرواطس،اسمعأإلىي!لأذا!ةأخركلئلو-ايتخذالذىالأدراكذلك

ا)قلبم!ركاتضنودةموصيةفطر؟انالاوحا-ة.الأيمان-إسةفيإنه

منثلا!وربىيمدقأ)ين"إبراهيملهـمقالول!لكالعقلأوالانسافى

تهقدرا-سبقلالكليخاطبالذىالو-ءىاسمأ:الةوو-،اكنافاأالةوم

.أوا)،وىقا.تدأواكإدةالأهورأ--افاادوالإت.ا)*ةلس!ءيم/خير؟انفالا

امطرء4ءدؤوءآالألو!4حصيقةإلىلاوصولمحاولاتهفىا)*ةولفثل

والحرك!الدملولصا!ل،%---دثبأزة-فيحمغ!ع-ل،ءاء"أدتههفث!إأىا

الصحىحالأقياه)!اصسردرإقرإلىلأإولأفخاجوالم!نللوقت4اكا-

بكل!إماثنءأت!إطوو-!رة؟ءلعلمءلماجملأونتأنشدئدن/1الروشرظ

وألثياء)4-وءن-4ء!ىتحتووءاأجىكأةوءسء"اءن1)-فيينة4إكأوما

4زاصءنزءأابلأرقدرةظتؤصلاوأكلاح!ناسااأ-وءنتوابر9وءا

ضارج!اكلناإ-أ-ونويأ.ةت11-فيأرظعلاص!نءاصو.4-تاتووأارةلادا

."إ*لثارلاسلو/ا

وا)*إيم.وخا)قه.وبرأزهنطصاهواووادثاالحت.يرالمحيطامغلابانفر

نءالبلاصدإتوجبثاتاىحأهـوا)-وء-4أكذ؟نوجههافإذ.ارهاأءمر

.4الءلب4صائا

وقدرا-4ا)"قلجزئاتءقؤ-4جزبأىجاهل-و--صهفىتد%لإذاأما

وإذاءز%المستةتقالطرءنإل!قلأفائرفىازوكأ-الؤرأبان!!اقات

ءطاد)جملاهـذاتح!ننم،أ)صمخىحالا-ءانبرإلىالوصولءنو-دهال!قل

برزبئةءلىللادايمونإءا.ن/1الرنعداماءلىدإفيرلا.البرا؟!دام

.إقادراأ)-إيمافىبرانا)هـإبو-يهءنء--ةلىأ!ملاءنقلا)"

إداضلهماعاىيتعرفأنمنأمجىزللإأ-انالمادىأمميانأوإذاكان

.الدقيقاطا!زا)،ذاأرارنة-لميضصب%نت!م!شصيعؤيميف.ارسأ+ءن
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ء-ارا!-لالمقهـ-ذاي!وكصأنأك!لام1ءلميهإيراهـمأراداقد

حبهلصاالحقإسهادإلى؟كتوا،نهإ-اءإكمااهذحا!تإىأأ،رر-زةالقرآن

،(رون3تتذأفلاءلماش!هكلربىو-ح))تف!ا

الصيمحإنالاي!برلىإولالو!ءنعاجزكذ)بئالقلثأنص!نؤلا

تو-؟؟ن.تهوط!قااتهوؤلمر4ص!و-"،تا)،إيمأرءأءسإألحف!رنهبارخيرمن

وكان.الر!هلإرلمالهوو!4فى-تمتلوالحيناطينبيناط-لايمأهـبانا

اته!-دتحماتءواؤقبم!-الدقيضاالجمإتذلك-إ*قاساأ!ذالمد)رك-":*41

!ذاأتقدت!ففىت-فيق4أألاإ.إفيختوز-قوعلها-ووأ4و!ظروؤ

"ةإرإقدرةممما.أجمازهءلىأؤدرومت4آوىأقدرةهةاكأن.!نو،لا*4ا

إق!ولأنروأ11خإممهظؤ!ل.إفآسهوؤأ-ممسفسهواهارزىا.لهاطا)ث

يهتو-ةلاصثاالممالموبب*ءلطأن2!؟ح.ت41رجوأ4إإرأو4ت!سر"4)&فىإن

..لابلار-ب.جمماأ!فاالخبيرالعالم

اس-يخنىإن.نهرباءحا)*ة-لشمانأو.الع!ل5حالوصىثانوهـذا

وإن.و!ل-صر!يرهء*4أشركوإن.واختلصل/اانالرءنأمسفينا

.واءوجفد.بهاد:طاطبيرال!إيملغيرؤ-ادهأءطى

وضع5يمةالقدأتضارالحىتولمتقدأت؟نحعالادراكهذاصوءفى

دها.قثمصينمةاتناينكعافىالآخراءآرئيكرذا.الدراسة
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ضوءفىؤداحةاا-طور4نظرنقد

يينمرالمصؤدهاءأتمعت!د

حيداضاإلىاينالمصودولنفسر-كيف

يينالمصرقلهوالح!إبالبهشهنةمصءقيدة-صف
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يينالمصرقدماءورتةدإت

انالإفيعدو،4ومدذضارةالأرضرأقماارأؤ-دمءنمهستعدمملأ

الواحد،رالإلهالاءخةادإلىو!يواالذكتيةالإذك!اأبناءأولمقهـىالمه

تبعاد14الاكأبتطورا)ةولظا!فىهـذافيصروالآخرأليىمفىواطصاب

.ءابي!ى-واؤقأنهءلى:4ةالإذ-اوالحضارة!ممه)قال!ممرأةأ)-يخور

قدالاعتقادأطوارأنتفيدا)قديماطصرىأتاريخا-ذجوأطخا!4

هذأتديؤو،العةاديرىكا،أع!!اإلىأسفلهاءنالمراحلبجمعصت

بةوله:الرأى

علىإءمريةاالمهأ-كةا!ادقبلالوج!6ين6كافىأءأم1)ماو12فياثاءت)

-قدسأنا،ديانلماه-ءنال!صثيرونيظنو،الاكأات!ذاود!د(ادمية

مقذ)كوءيرواقساحوالجعلإممتاصو؟إأقطوأآوىوابنإسرإواالصقر.

حم،رءوزإلىالزمانمع!سو)ت،ءأوعاء"54رقاياممهاطتوانؤماءل

.لالأش!ءنشكلءلى4المزقيا)*باداتفىواندمج!تأرءوزامعنىفقدت

اكااالأممأءهـقءقتونسالمهز-؟ن،الأرواخءفدةي!اةوثصاءت

تارة،"ص!وخللىورمزوا،إوتاب!عدالرةابوابوا)-و،إ"!ثباتمضآ

؟زهبانأوبتص-احو-إرة،أدىو-4ذىشافىبص!رةوت!رة،بزمرة

بتنا-غيقولوالمؤ)ممنهم،الأش!لء!يمتتشكلأ)روحإنوظلوا

زمانفىالطوأطماختلافباا4إمنالرموزاختلافولهل،الأرواح

.إمقاباووا)!هوابلهمثر!الاءةقادفىلزمانربئ!عا

فهى،العصورأخرإلىأةقاهاووأتواهـاوأ!ياا)مباداتاثبتأما
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ا)قيوربثييدسىالم!ء"ايةفان:أءءردونوالأسلافالموقىءبادة

،الثفموبءنشعبءنايةؤ2الأتة.ياتالذ!رءوإبالجثثطوتحف

وتمثيل،4ا)صىالديانةبزوغمابعدإلىالعبادةهذهآه%رإقيتوقد

51*الجزوموازينداطلمواعلىط.-)هيبهثم،4إا)فأرك"هسباتسزورأو

قىمجدث!زامماقد؟4وأقعةإلى-شير4آدمب4فهـىيسأوزيرزقصة

نازعهتمثم!بهأحبهامهـكضةوهى،ال!صورالسرقةتكفىالمالكةالأسر

سد4بابنذاابرمد،ايزيس"زوجتهوبهت،فقتله4ءرث،شه،أ-وه

ؤسعاعدهددلكرشحتهة،ضدا).إلمغصلززءىه،نفىأخفته،حوريى"

أءاماحقهذاينازعه،-شا"وصمماد،العرشنجاحقهبلوغءلىبيهأنصارأ

-فلؤلم،تسأوزيرخيرأبمنثسعى!كربئاأنهءلميهويدءىا؟!4

.بالميراثلحوربسوح!ت،دءواهالآ!4

!ياصهتفرإىأيسوزيرأأءضاءجم!تسينإإن..الأ-طورةوتةول

جديدمنأهـوحازيهاتد-كأوالأسحاربا)صل!هـاتوت!اد!اا-قىاعأبان

أنيسأوزيرعاولوزد؟4ؤممبفىممهقدحالذىسورءنهـ2و-إت

ال!شمسزك!يبحبثالمغربطأعلىأسميادةباوقنعؤأخةقالملكإلىيهود

.()1(لأمواتاأعالطإرةة-دو

ت9والرلاولوابردءنا)حصيربذلواقديرينإءساأنوبدو

.!دبا-ياةوالإ؟ان،والاسلالهالموقعبادةءفا-ةسطحملىفىوالةيمكأ

أو!لالم*هما،يمانإهاأوهـذألعة-لمىة-لك"كافيت!ميربوال!قابالؤوابوالموت

دفنمم،دعهتامء:ءحاباةثناهأغاعملوتم!اكاأواثأالادواتوضع

ولذلان،ا)سنينلافإم!لم!أوملىك!ممجونأنقبلءلىذلاثاؤاءخادو

وأن،ضاصص!وءلىثإغاو-إورأةإ؟إث!يدي!توأأنإلعادةهذهشمأصطر

حطا-05صاقه)1(
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لاتنادلى-ا!نأءافىأ3تت*هـيوأ)قاوالأدواترا!ءودقتفىاصستاءأو

!تهمق:ىه4إ-سؤلاصوصلا)شصحةأر-فوفىالزءنعوادى

اأو؟ءنمذ.تثنستالمىرى!ااطالت!دم-م!بطخالاصازتولور،أتلادوا

م!ثموتامءوتدفىونو،.تكن!دايندتحيث!ون3.صياوا%تلادىواثسكنولن

طوكلهمومحاراقءنإزدهدمؤلميا،وءشربهمكا!ممأوأوافىأصاخمم

،مغش-اةاوات!ج!تعناادتؤز،تامموخ4أ،دفونوا.و؟هـاداترةو-فا

إحثير.ازىالجةالأزاثاة-اثااووص*وإفىخمةابرإلمةاافي"و

:العفيىةهذهفىا)؟تسىدتدخلوصوح

اتأثووا-ابوالحيبا).مثءان%ءنالمرسيونإجمهإوصلخاألرغمءلا

هذهفى4الحقيةإلىالوصولءنوحدهأماجزااليمثرىا)*قلؤإن.والعقاب

الموقىأني!!قدأتإءسئاأستطاعصحما،وءزهتدصلهفأثرقد!)ث"ون

ا،وسداط-دءنوب!يد،بر411ء.قدلم!م!نفىأخرىصإة-حبون

نءآبعيدن!انالإمحاع!!44نىإم!وابئ-دءودةتصورأنظحي!م!ولم،4ز

لل!وقىأطلوديتصورانتستطعلم؟،القبرفىيدةنالذىالأصلىجسده

.وجودالأصلىلجمصد!يمون%ندونلأرواحهمأو

ودزنتا!ءوأ%م!أمسلا!ةءلىيينالم!سحرصنععرتفسرهذاإحلو

3،مو!لحتىالاصئثاالجسدءلااداؤفيقيفىم2-4!نىز!ت،مه،م3مطجا

،الأءهراهاترأصماوءلمهكأالأح!أإ1،"":44الف!نجهااثثداتإلىالامر

القيةا)سم!ربالأصأرإصاط!هاوو!ظ!ثافيتحفطالىب!موصل؟

.ءاءتالفرأمنة-هون!أو!ن!أكرار15لآاءءلمىاقلقنير)تلأزا

الاصولءن3-ثرفىتتةثأراءثارهاوأالعةا:دهـذهتعايلفىولاطاء

فىالبثرىاتدخلاتوضي!!فىتلتقىأكاإلاالتة،صيلمنقليلفىوتختلف

-الم!ثالسبيلعلىالآرأههذ.بهضنمرضأنومجسنصنها
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الحضارةانتصاربه!.ضافى،برصهصدهـنرىجيمس،يئولها0-ا

:لخرىأحمد3.شورالدقىجمة

نرودأنبناءدرإوتاإ*دبالحياة4الهاصامةيرةأتلكنفمم)!)

،الحجوىأمصسافىادونالعب4فيي!يشكاتالذىالوقتإلمطبذ)كر-ءا

الأرضر،ينرءوتأأصب!وو،-ياتهميقةءأراتثرو3جمفر،ذ3و

قء؟؟تالذىالأخهسالزر!أنفلاصمك،ا)ةوتء-لءغاصلون2و

أعتهادفى-اطجماةأعلفىأ)حم!ءثرإلى.ظهـ!لفتقدا)سودأءالأر!!

الأرءىفىزار!ثنإلىصجمادياءق!اغ،احىفىأ)خ!؟ثر"ذاوص!ن-إفإؤا

ن؟بلفب!نالمصرعلىآقاءس!ذابمنولم.4نيالديدت!مء4فىأثره

.-ياغمفىرأءكها)زجلاااءخمدوالذينا.لأدقا)شرقبلادشعوبفىعامأ

وكات،لاالازةا!،ثمرءلا!مسافىتمتمدونمبحروقتمةذا!دأوو

،صاعلاتءاق؟ءد!ومماالزرا.ء4تلاق-وليىورالبيقاءلأجل3ءا-أم

ءلاوأد-اسا،بالجيلوالاءترافالا-!رامروحال!!اسهـذاز"ثمورث،

-ديدآ.نآلوتهمديا

أمر؟هنردءقا؟د4ء!-موأ)ؤىالايم!اسهـىدةاطدا)روحوهذه

،ا)يرم!مانتنادتافىجير3أ؟رذاتءازا)تالواقعفىأنهابل.إ)جمةث11

عندما-يخيرءنا"اسأأف!رءلطرألماالهامةالتاثج3-إحدىزناهـاوروقد

:ؤ.قول4رأتةصءلي-بال!صلأيوو1()4راءا)زةلجاالىإالصيدحىإةاركو

كلارها"أ-توواخةمرتألخاإذرهاا)ىالحبةتنلاأنالزراعرأى

ءيريانالأدآصرصلأءنيب!ثأنمجاولاتبا)!أنيلاحظ(1)

يةص!والمهالأدإانة!هابماالاديانجميعءلىاعتقادهممموقدالإنساقأ!كر

الق.شاءإنقليلبعدوأمثالهلمناقشتهم!نأو!نفرد
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فىوةممر،اةالحىصجزةةتحكررتأخرى4ساليظر!لاثمنزرعثم

الطبي!لىأنن5وكان،نها:يأءو-%تموتأنلابءنالفا،ضجددةالجاةزلك

إلها.يمونأنءب؟وتلاالذىالحىإمثىءااهـذنر%دالاءتقاعهروفىدخل

روحأ؟ل!واء-قدوا،رتسأوز."ألممإالإلههـ-ذااون211!روس!

ةسالخ!تات))تباهذهيرونا؟وو؟.ىالأرةمقر-4ا)كأااهاطءسالح!ياةهذه

ا-نماو،جاةاطقتوةار-تهما!اأصهاظرلناأءى!و!،عامكل-ذوى

ال!!يدةهـذهثلستبؤلاو،خاسفىزوخط-جمالىإخرىأ-هـر!د-*.خه؟

الخلإجإلىاءتدتوةا،خوص!طضلىال!إلىحرءنإثسقىأ.با؟االءأوءلى

آأ-ياوأ،؟وزءم/%نآ-تاأ-!آءربفىتم!ءىلإلهاهـذ)و؟ان،ا)"ارءى

)ذأكآصهـ،إلم!رلا.ءن!ز.كلفأضرى-اهأس!الهأت؟؟،؟؟سأدو"3أإ

،أأاق!دماءاس-ثىالمصؤلوبتهـإلى2الآأحب"أوزورتس"ؤ!هؤفىىفى

غربف4المحات4الآ)آصل!ء-حءإ-دثعووه-ذا،ا-وتإ:بئلي،ثثمعاض

بل.و،اؤا-!رو-!!م!طثنصريافى4وبنهاصآ-تا

فىآ-ساوإينإ؟نممقيءحالتىالقديمةأصاسةا3-ذهالمرس-ونتذسإاو

ا-غرحتىجممهدهصبح.نمءات.4أ،أوزورإس"أ-طورةأفىؤ"قردةا)مة

صإلطىءأكاعلىوت!ح؟4ا)ةد!ل!اط30ببما؟لموس4يىمر)!جلفىأخيرأ

عبخزأالحياةإبىعادتحيثا)كأت"جمقىءاكماءاكاءاى(ؤلاولبيروت4يةمد

.آض!ىمر-وطشخضهـاهث-بمة

ق!هـوناو؟.و،بمرذإثالمىكلبمددةلاجاةسه؟اآفىءربيىمزوننواو؟

يزرووهاغ!ويزرءوخهاثث!رة4ؤ-بيف!ون!.يراالأا--4عامفىكل

وءازالرا،العادة!-ذهريونالغروورث،اطئهـاءبالإوراقويمصون!ا

نصبونهاذىا:هه،!الااهوا5ث.رطءودءوتةءندءاب!اءتةلمون

بيع.الرب!ودةا-تفاه!ولهويرضون،المآدبوي!قيهوننهينوثؤ
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كأهـاءكماد!ثمور!ءنب!برواأنالعيداهذن5تفصدونة)اتاسو؟ن

مجصلونالذىلقو!باأهدمالذىيداخجداوذيا،الأكأضللحياة".يدقيعل

الناسلأءشافيخاداءظأر؟نأخرىرةبباو،ابوب-ةولفاعليه

.،معااعةازرأبفضل

بمايتممونصس-اةنا؟-االإ(إرإشاسايقودثيرتأالاكأةادهـذايمقو!

أنإتؤمتواأتؤضلو)زإنهم?سفىأما.الآخراال!طفىا،وتإحد

الدنياهـذهفىا)ةوتوت!طيممباطتاةءادما)ىادوةبمنإشسأوزير

عندماسحداهة!م!وتالأخرىاحياةثأتصآي!ميعنىنا3أنهبل،!سب

ؤيم،يدفىونالتىة":ر11فىأبمصماد!رآ--4و،ؤ-4؟وتونالذىا)يومتأف

.اءأمصحرإحافةءل!

ءهاركة6!يا-دءهـدلى؟يسءوزيرفىمءفدصمكا!أيآؤ!آأءا!أ)ناستاآ

عسةاط--اةملدوتهـعضاالإ)4اكاتفىيرونو؟أوأ،الأ-راإحاافى

ذاتهالوةتوفى،الأخيانإ*!سافىفيجرةلهيرمضونوم!أوا،أخرى

الجاةم!اجصوالتىإ)-وداءالأتضهوأنها!!!تثنإ*ضؤيهيركلا؟ن

ا-*ضاورأى،ءسدهءتتة-ضاومممابالحى/ليسىاكأحمونو،مرةالخض

فاءتقدوا،ا"يملا!-اهروغاإذالأإتهـااققى-ؤأن؟حقلأا،رة)ءأن

أرص،أموا)*ظيم!ن!رأنا،!هـتوناعتهدحسذاو!،ال!ءلي!ويرسيرأوزأن

شيثاإلأ)؟-ماإب!بهزد!را)ىاكتمرةواباة،ءياههي!اووالتىالخصبة

الأرء!باةرمسافيهيرون؟.واالذتيىأوزيرهـواحدوإلهمماوا-دا

.-فيىلأالتى

لمع!نا؟"ينء؟دةوافىآإيم.نهـمو،يرة!4!.ترآفىتونا،ءسواءتقد

،ا،وتتةيره!الذى--حاأوزثحدهماأ،الأخرىالآلهةجمغعلأ-:قأ

هـ:هذا،الصافية"همركاءفىالءهـإص!!اب!راشااك"سو5والآخر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ا--3!ا

أ،موالذى،ءللأصاسإله3اؤسالمهالآلهةمأعظ؟كاذى11،رع"الإله

له.مقدساأرعضلاإما!ربمنوأ.إد!ءكالخصمأؤ4-اد).يونا،ص

ذلكصبمابوقد،أطءوانات!ء*ض3حم2آءتلد!ءيراوكأالم!سرص

؟اتوااوواء.دوأن!مالم!عرتثنإلىؤإسبوا،اطث!أفىال!اسبعضوقوع

أيامفىطيهمدخل،-اوشديا؟تهمأصلفىصلأن!ذأدالحآح!تهـأخاو)ممه

فىألاحتظرفىأتهمديا4فيإدأتالذقاالوؤتر*ضوفى،اص!ا،)أم

لإلهارمضوا)ثرمالمجنحالنئههسقرصمف؟نكل؟.الرومافىا)مهس

.1()ص!ا)ث

ا)فكرإلى!ينسا،ىءندالموتإرردطةالحب-ق!!دغ،صدفيس"ير-ح

ويرى،-ولهءنالأرةداأصبي!4و،4الزراءبيئظبأقىا)ذىالمصرى

الاءتةادهذأأش،!*4الط!واجيما!4باينالم!مراءتقادقى-%ظنهأضاأ؟-ب11

ب!م-؟ىاصريرأوزأنإاتؤ?وأنتفيتيونخ!31!؟ةم!/آمأا،صر-ثنفئ

حرصاةتم)2سروسر؟داالدفىبممءفا؟سعدإء4ءفيونالأخرىالحياةفى

الآخر.أال!افىمباركلأ

باعتقادالتعددمنانت!ل!ثثارهآو-طورتألاعتقادهذا)طوق؟

وا!لآخرإسكأوزأأ-دهمااثضيندم!ء14إتتارإلى!ث!رة)!4آفىالم!.تثن

تهم21لآؤإتابىواءناءثيرةاتينالمصررءوززضةوكا(رع)سهإ)ثهـ:

.وا.إتاءعبدواألمصر،ثناإأنا)ظنفىصإبا

،الدتىوالاءتقادالإ؟-)قافيحراعلى4أ:فياتأثيرا،ؤ)فممموقد

ماز"لها!ينءيرضرق،يةا-حماواالأديانءاىاكأهيخرو!ذايم4ا)سسهذاو-حب

.إ-حماءابهأو-توءا،شر811

9289ص(11
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:ةيهةوق،الله"لفهءؤفىالعفادوردهما-2

إلىيرصونفمم،اقد؟4أ0ءمرديا-4فىلاإ-زرربشألتبوللف)

الأرةدهءل!"-ىبأصأةأو،النجوم/طنهاحمنتطلعببقرةء4ا)عون

صلفىءاتحلوهوأقدم،يديهب!اا!واءاإله،شو،ويسهدها،بذرا!اا

بر5ء12خرجءفيءؤ4يضءإ-4?أفيتا،1ه.نوا-ح?أأنهالم!ءور)مال!ا

ضاهبالةئمان1)قا،تفةوت5و،لضو"مأءلأبىاءنإ*4أرفسبوأ،أصعمسأ

،ء11ؤأو-تثم،،5ا)كأب،هـ-وتو،الأرءلا،ربو،جب

)،4آآ-!4م2ؤ،تإ-ىنةوو!تء!!ينإوأوزتهـتس)،!ماةوأدلأرةلأوا

)ءلاثهصلأات!ةاصهتم،أءحماهوالمالأ!ةااو!لزكلنانث!أو،اطإ-!ؤء:دأفى

قص4ن5أضتى!-ء4كاوهون:رس-و5إءرينإوإ-لمايروزأ!لاءدؤ،ن

نءءنا:فى5ءس!لطا-كا5؟نالفء-داا"إ4-4،كأع"أنغواهااطإق

نأو!ءأثرالأسافىلةاوا،شدظقصؤكألاص)كءلىذحمدلونيىو،الأزمان

ربةمءإت2ؤم!إطرعاياهءإ-ت4ةخمردالبماثمرءن؟!اصهق!لةياالدمكرع

،ءا.ةتقرو-.)خهيا5الدفاءكزلحماثؤم!ءنء!!33لففىثأثم،قيوكأ!ا"4الن!قه

اإ-ىأوزيرإثفخصء!نإحدشصضهواندجهـنانثؤأنام،ظ2ره!عل

ىؤ!،.:الأربابا)*!ا؟دهـ-ذه4ؤمةفىزررلهالزءنغربالفعلوقد

الفءسإ-ىيرأزوو!ئاالأذكلانفىورسخ،دا،*"رأ-إفاإسأوزتر

؟تط!ءلىالشهعبادةو-و-دت،الأمواتعا)مأوالىربءلىأ)ة-ا"4

عبادبتم،ونآ،ء-دةكاثا!؟نماوجم!ت.ومواءيدهـا!ا!ابخوتعددت

.،تونأ"

فىداكو"ياداتمنالهشر4ليإوسلءأأرقى!"أتون"وءبادة

.الميلادقبلءشرالراخالفرن
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لموتبال!المحسوسنور!اولاا)فسقرصأتوتإالمراديمنز!

لحاقباإشفرداالأحدالواءدالإلهمح!وساارمضأت؟يانفا)فم!صهى)ممنو

!اصيةوينيةدكأييىاتبعداكطورهـذأجاء،وإنج..إءوا)-الأرءىفى

؟شهف؟..ا)فزةتاي!فىالكبرىالدولءنلخيرها.خ!هأو)مس،2قيأت

فىتتناؤ-ر،4ك!عاداتثلاثأ-ونءبادةظمورقبلال!ضرأقا)يمفى

.اءالضظرءلىبماتت!لبا)كا))ةفوذ؟ل-!وو4لرو-اءدىادا

وأشى-ينأتو؟ا..ؤتاح3دأ1)ئسه-لى)4ل!،تدكصمنفؤتف؟

ءأ-4و؟ؤضا،،أتوم"باعما0وأ-يا،رحبالسملهتدين،هـإءيىبو)ا-لا5

(نموأ)ملهبا2)ينتد

أهاسهى(فتا!)ءقيدةأن(بر-":د)ا)يهبيرإؤرخاوترى...

اقبالخافلأصا-ت!،الأقدمينقالأغرعوندهع503إ-كلمة،!انقمذهب

أضفى41-ءثامو-ود؟ءصها؟ازإذأصيأوءإش!اأنءيرللخلقأداةإلى

نإ13أن-دآالمحىهـلوءت-ا)عمةوقوةزرفايمويه-نزءنةخاحعاكا

كاءؤأ))قوة2!مؤءنالإ)7ء44)إ-كلهقوةم2ؤاإلمط-بىتبم!اأمصورأتلك

.با)صلا-اليغلدانءإىا-كامةاوؤوة،حرا)مم!ا)-انتل

وقيريدهرع4-!زتزىمىفخاا13المىوءإىشلاعينوأ-جكهان

.-الأ،رراك111!16. 4الروصللبادةلمرءثمإبر!س!حماوجسه-و--له.--تصلاصءى

ءلمى-ت!رتهيلمتتفاوت!أصيهؤكماانأا)يم-إطأنظمت!)ص؟،17)تإ3أءهـاؤوإ

.آمونمهان3و!،الدولةصبمةا

بل!تو،الوسطى3طالمهدأر؟نبتوءإدآمون؟ا!!اتوءادتوقد

ف!ن...ءيهمرة4؟ةأثااصر!لأا3.برءاوكأكإء)ا"-لاضروءادبهد!اأر"

ة":فىوءاا"طلماهـورفىالافقيمإبا؟اةتر5اسيا-ءاةىالاةقافا!

الببه4مقال!أدهذاةىفى؟-االإحرالةفار.نا،اكنزيهوأا.جظيمامن4)ةءا

هوالزمان!نالمهإماداؤبهاتنطوىيد"ابديةإلىثم(،لمية4فيالىالمحابه
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هذهبراءمقاللادفىشوذصعاىالأموذينأك!انأذقووطنى

مخاءأفى،الر:"س"إلمقبر:إبثم:أثرفاس!،أدعظح!الملكوإثنب!!م"فرلى

الملكؤفوذفيءامعوأثم...وؤتاحرعن1أءإى3قالحنااوصيقو،يرأرالد

..ئاالدن!وذإلىاعاءثناغمبعد

أم!حتبةت!م،ا)تفوذ!ذاءقالخلا!-خاءأرخماهـاللوكهـناوءق

.،هـآتونأءمهـو:آخرحما"..أءونءنالثا)ث

!نالم!سأذهانفىالإله!نمالهأقالضفيفا)تدلهذاءلىو--اءد

أ)كهانلدمس!اوأك،س!ثوعينمضفصهفا-ا?ندكمانإلىأقرب؟أمت

ا-حملزء!طأكوا)*-اداتالآدابونقز-حنأاءونآ4ش!تتكماتينالدؤو

.الإ)34؟لةفىالمصر"ينار-قياء

ن!ذادإروتم!هـى؟اخىاتول!أوالراخأمنحتبالملك-ولىفلا

أجماألدإلىالةظرفىالأةقآ-اعاو؟ن،مداهباة!الجديدةللعبادةابم!يد

وأعانوا)تجدتدللاإءكارالمجاللهوءخةدخال!11!فاتإلىوالنظر

حد.ال!2إمداخدءيماعلىعبقريته

م!نءنكل6ءوناءمومحا،:دتدآقعآالأءو؟!انهةةهع...

بابالأر)*ىجصجوأ...أه-وندو،هـنآ"!مهادةرو%4،هأ-تثنابلا

.إم!ىأو!و.ا)قديمالربأ"ءكلوأو4والجىالأرواحءتا،ان!موأءو

ح!5

تطؤرشليلفىءشةةا،الله،مؤلفهفىالعقادأوردهمايبدوهغاإلى

فى31+كأؤاعل!!ةا!ىزا-اأع!ىوإنثارهـاوآ!"14)-اينالمصرلدىأ)*قيدة

التوصيىمانيلهس-لةفىشه:وكامق3ثنر!صلةوا!تم؟الأحيانبهض
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ئام!التوحيديدة4لهنفردوصى)ور3المذالن!وعلىيىإالوصول-ى؟ن

.(4ودراسءسضو!هءقذ-"-قهءاطيهالةخاصأ

80لمم

الثفبءطاخصدر-4أالذىبهفى!صتاحمزةقادر9ء!دوردهأما-3

:4)تأ)خاالأشلةءإىمجيبآا)قديما،صرىإحماشاراهامشعاىبعنوالى

؟نواومل؟روحآللإ.صسانأنيتقدونإمريوناكانهل(1)

4م؟ا!بر؟وتلا؟وتالروحهذاأني!"قد!ن

أخرى-حماةلجدءو-4ءياأمم!انألا%نعاكطذإثذوتيرنواكاوهل(إب

ن2،وسيضا"4-4-سناؤيهاتوزنو،؟-االداباةفىله"صاءإكماؤي!افاسب

؟العقاباستحقته-تئاربم-توءنا،ابأحمواش!قا!ى-سها-4ر-حت

تضلمود!ا؟نووصف؟وا)غابالثوابيغءونوا؟وءاذا(-)

للأ!سارا)مذابودار،المىاطكنالأ-".باهالأ-رى-اةالحبفىالى!يمدار

ا،في-دين؟

ذياءنهـيوتالمصءرة"ماالأءمءنأخرىأمةءرزتوهل(د)

الأماصهةوالذثت!ا؟؟وأم،زتصهءرزوهالذىالوةتفى!طه

؟ر"4إ؟11

ر!:وااتد)ذا؟؟وكلا:+خثوذ!بب/الإيص()1الا)م!ؤعاىأجابوفد

أخرىةحيالروحا/قاءعاىت!وافر.ا)!سوريةنةيبمخمهقادالأعضاه!ءلمى

علىفيثمابدنياهفىأع!لهءلمىيحاسبوزيما،ءوتهإمدالإئىإنى-!!ا

الم!!ال!ءإلى4إلإبباا:صااهذاءنو-رجاسإ،اتأعاىويعاقياطسه:اث

هـفاوء-ن:ةولأناطإوالأسانردالأداةم!ددافهآأابا!يمبا(ب)
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مايممنماوهذأ)؟ينامرأأفوسفىا)مقيدةه!هتأئيرفرفكبف؟نأن

3.-توهمماشدآإ--جرضزإ":ذلكع!،مجبآ.قول(المجال!ذاقذكره

.ةالحيافىأماو3/بو!،م/!!فخايفيآيعر؟قيور!فىالىذفى

ع!أتأ)ذىالوزشهفىأى)1(و)أسادست!اطاءسه"الأسر!نء!رففى

ضبها4-!بمرلو-4ءإكاالأءجانأحدنز!!،الأهـهـأمةصوصفيتنقش

لن!سه:

سيرأالأءور!لمحا-سيرأتأربدلأننىت-"!فىأحدةلىأسىءلم،

ستأوزيرمح!4قيدأنيديرنهإ،،أيم-ثرإالإلهأمأمون31حيماحسنآ

.4نصيبالثوابفت!!ليذأبأأنه

:ررولالقبإىالوءأقاليمءقأقايمأصاو!خب

ارز-يرىشيئآ!أمسولم،أماريخماأسرتو3،الجا""ثنأطهصت"

أحدش!أنع!دىفىدث2لمو..مدت"لتىإلىطأ-ديمفحىلميليث

.،ءإ؟ؤوىاءتداءكاالال!4إلى

:يقولأصبورولإظيمأطو3!تب

علىمنهاوزتحا،المجاعةبا)جلادةلاحات،ةوازرمخلالىءظكا؟ت"

منغلالا):-أ-ذ-أد-اةأنإزمم!-اناكلوس-ضة،لء؟تبلم!4المدفي

جميغءنألاهـالى(وأع!جمتةوألولدو+الأركللةازو-4اوأءطشه،عندى

.،!ده!اقىزى-بملوهـاندلىباآ؟ا!والتىءلم!مخرةالمتأا؟بالضس

قبل9354كأوإلى0926سةقئومنحكلتالخاهـم!4الا"هـة()1

م-قصم06نروإلى2هه.نحوهن-،شااد-4أ-اوالاءهـةدالميك

.(45ضحمقةدرال!ايد)فإؤا)
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أباهأنفذكرته-ءا!ة،.حمةر،يبى"إمم!ءكماأدةولأفايمآصاو3.ضب

الأ،)جم!،-؟مأانجاءخزيه)تشبى،الاولب!يبى،ا،لكبلاطإلىأرسهله

!ولأتآأميت(إم!اد-ؤاالاءهـتمورلونثحد%!و!صشعلك41عينهثم

ذمر،هـيبىأ!ذلاثوب!د،أدزوأةإيمفىكابدالمىآءديرثمأمقاالوجه

:لمحقال4!بإثاتهحىافئوس!لموكهصبهامةفىلهعاأيصف

إل!إرىو3-ثت،ح!اطاءأكهشاأآأدزو)%الاقاعذا5-؟تءن"

اقاالأءلاكهـى)الأبديةالأوه!ا؟!غلالوء)خما،الابنأؤدا!ووهـعت

أءروت(4الدي!تالأغرأءىءنوخ*!ذفاؤ21والآإدعلىا!!اس!9لهمحبأت؟ا

و-أزت،ءيرهظلالءقعأ!ثآو-دتهرءلشأنكلأصا-توأ؟ا؟ع

إكنوأصتاد!ىيدالةقيرهـننةذتأوهذ..ولدلهليسصته)أدؤنكل

.،المتتازعنالأخوة

:4وا)مم!ادسهاءمم!ت!افيالاعرتين!دفىهذاكل

كه)ءمثر4اك(ذالأعرةدء3إلىوتاةقلدال!2هـذا)فإؤا3طيطوتم

:بقول(الميلادقبا!ا788ل!؟قيإلى5002سة!

ث-)ءفرا-ادسأالأقا!خ!أحا؟نالاولأمىصحتاكإاءثدفى

حدثناوقد،أءينىإم!مىآأمير(!ا،شبرل!فى-ص!ن3!إقيورالآنؤو-د

إتطرطصلةظ:داثم،الاؤإ%هذاطءشقاءدا؟أ.،4أإ:فقالىآالحماهـذأ

فىتهسيرءنصسدثناأ-ذوير"ةذ،للإقايم؟صاتينطدأإتم،4ةالىوؤ!،

:ل!ؤة4صءحو

ن؟وة"صما،ال!،يمالحيرتدردأ+-4-أ-ك!زكماء4الإ-إيمم!فابىيخ"

أرءلةإضهدوأ،مبالش!ناةءات4ر"ت؟ءلىأشدم،يدىؤىا)-!ةازمام

أنأءلىحمالأأجبرتأنظيقعوام،راء-لمآأحبسويم،زأرعآأتدوا

.عندىالبعملوبد!عليركرا
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أ-رثالجدبصنىتت"فىوقد3،جاخولأأصبازمىفىتوجد)م

تأعلىوأحرص،وا)شمالية4،أطفوحدودهالىالإزإيمأرضبرج

!ا!ع.توج!)محتى!مال!-ش21.ادفىوأ-*ى،تمثونأ!لهأجعل

صص-يرآأصابو)م،إتزو-غاا،رأةأ!ت؟ءلةإلأرأعطتوقد

عاليأتأقة؟طالفليكاناىااس!نينأوفى،أعطيتهمافىكلأصغيرلأظلم

.،أضرائبأءناتبا،تأخر)بطاألم،اكىواالمحصولاتللأسفيحمل

قولا:ةذكرءنهوأ!يرهلهبكلمذلكءلى؟تب11يعلقم

!انهـىالمصابرتمعأنهـواهداكوهذهإمدرتبز:4يهقأموالذى

اطسابهـذأوراءصق،أنويديئ؟أوتابعدابالحم!،جةجمدةيدين

آ/وعةابخاهـو

ةدبرسةيةولذال!وفى،بعبد-دإا)!دةأمةاب!زهفىيتأوكان

أولوهـو؟آاصيىحدآا)-ءون5بلمغأ)معلوكاءدلةويمالهاهذإن"

أعا)ظءلمى!وهاالاخرىاط-اةؤ!ناءص!ير/أنا)فاؤلةللةحرةأبراز

يتحقالموتبعداطم!ابعلىالقاحماتظاماهذاوبروع..يا.الداةالحبفى

نءأمةأيةءتداتوعاهـذاءنةزمحمص4-ةرألفإمس"قلايهبهيهوهأن

امتدىالذىالوةمهدىونوالإءمرا"!رإ-ونالاةقدين،الاض--ىالأهم

مظاء؟نفىأتالاء،!لحتنزدون،أدة:دة!-ذءإل!يونإمرا4في

.)1(،أصهاءواوءنأحسنواءقفي"ثلاتفر

يينالمصراة:دؤى-ألعقارهذهآ؟لظدسةبرتعلإلناصءرأنثوقدش(1)

تصوببدونسقيىبر4إليا؟حمىماإلى!ىاقا")نماالمؤن301ؤإذاو-صورها

لتطورتب!آا،*ةتمداتؤهـ-!وراهـإ-4تبه!والآرائهمعفقآتص.نمكأحميرأو

الأصلة!ا4نيأم!عاإصناء"؟،ا)ت!ونالبى!ةزيرو-أارىوالحمصالفكرى

.التطوروفى
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(-)السؤالءلا)تجيبا-خهأ؟بجوان3ضرآ.بجاإلم!اتقلتثم

إ)صماءإلىإصعدونالذينالميسابينالن!يمدارتصوربنصوصفاتدل

يتىإولاطقل"ذاومق،ألص.إمحةلإتمىحةلا1ؤجزرفىقييونو

اخرى-قولوهناك.تةفذلاوبردد-ةءتافى-/4لفط!-ت!أا،ءجدون

معأ.مها؟ونيأوفتهاالم!جديئ)م!ونبا،الآلهةيخهايجها)س

أدحماهأنذلكجانجاإلى4زتإل،الىمماوىإك!يممافىممهمذاوإ:س

وصولهح!!ادحماهإلىالصاعدمفيانأك!.رصىيكلالذىوالثعبان(نوت).

؟.فىصبيآ،درضيعفتى،منهماليرضعيهماثدإلي!ا

ابالئومنطاهرؤيذكرالموقى3.قابأماالأهـرامنصوصتقرلهءاهذا

اوباأوباروحهلإلىوفي!جإحمهأوزيرأءامقاء4فىسسإ-ىاليتأت

اةصحمناحقلئهنيكلو،إرزفاأوخبزآصوءأ(الافظقىض!لاحاعلى)

لهءهدونإس-وروخدام،أذرعسب"زيخها"إتاعلويهإخوالثفحير

نأولهاءنهوفيجابم!فلىااا)ءايدخلانوله،ءنه)يأصالزرعهـزا

و!ممديزرعممجدآمجؤنوةءصما،الطعامحقلةثأويارو-قيلفىيةيم

.الأرةىعليعملهفىان3ءاصيعملو،بهن-تهـخأمث!اءل!!وفءون

أنواعمقنهيتتا،ص12فىيمبروادات3.تأنجيناوررإمضتركوقد

جعلإل!ةبهاا-وءنبملثيرفى*بلنماأظوشلا.ء4!ثلأ-راالم!هادة.

ز!ا.الذفىسه4لةإصرىايتم!اماالتىالسعادةء.إلعلىؤالجه

ألتىأ:ليزو:-زة،"ةنفدولانبردد1)قاء4))ث4الا!أمهذو؟اطحامحم!قل3

ببلغالذىوالمثعيرالةمحوحقل،والفطا:روأكبن،ايىاةثمجرة"ىف

ألح.،.ا!وععنبعة"فيهالنباتعلو
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أصدوص-مفاح.ترألهالذىالوحش،صورهففالعةابأءا

لاجوعةهـإ-ت!قبره!؟با،ذيبئأ،.،ؤ؟ايلقىاكأ1اخاروأ،أبالمذثإخ!ع!

ا!تضاةاءح:نبمالأ-!انإنح!وفى،امفمىأيةرؤءقمحروءآ،والعطشى

ستوفموء43ءكاةفىتسأوزيرءحيرلمم!ونيئالذبع!نوالأرالأثنين

المذدين.ب!ايفربون

يؤحالبابوهذا،ءلمينهءلماابإمحورإتر-يزال!أرري!ونأو

فوق!امامذطقأو،أ!لأوز-خ!"االألممىحأيص:جواإ+توتضل

إليهالوصولا)"!اولويقفزونالىد!هنو!ؤلى*ه،ادذبينرهوص

..ءخ!مة"جد

7ث8

:)4/4.الإجابرت!هـذهعلىورررإق

يونالمصرإ"،ذاط"ارالذىابرأود!ءإت!اسف)"ثطظ،ورفو!-ا

ىأ)يمم!منافلا،إوتأإحدوإلكلقابواب)5باوالروح!ؤا:دالقولفى

فواس!4خطوةلإنم!ان/!خطابارودمج!2أنهإنعترفأنإلأ(تبأد؟

التهوىءنأ!اسءلىوالأضلاقا،!ام!تووصح،النفم!ب!ذ-بيل

مفأ.قريناللأز-4الإنصان؟نوؤتفى،اللهءتوافىو!ا

.الوحث-4اةالحب

به،ي!ترفونكا3نبألأجاهوال!لا-هؤظرى-بمباربأودهو31

.)1(مصهـؤ؟"فضلويقدرون

القديمالم!صهـىخأتاراهامشءلى3اب!احبأطيلاحىظ1()

نبالأجاهـقوءيرههـ!يدنظروج!4هح44ا،.ةنظرهوج!ق-%تجمدتواصل

هو-الإذ+انأنءلىبهاستدلونوالألثباءهذهإلطة-تأ-ونالذبئ
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إلىننجهتماقن!صمنأبر،ود!-ذاإمث!اأن،-بمتأ؟نهلإحنو

؟سا؟الجوهر.قىوقيممصةطءنالتي!!4

ءلا،ا)قديمالمصرىاكارفيش515عا!"3.ءابماحبب+ب

قاهلا:ذلك

نأيرش.قنالإ.-/1ا)ممريرةأقرةااتخلصأنالأش!جماءيكئق5ليس

ءنهـاا--ثالم!إ-ل"كمادثرتة

ثن،ا،صرءلمىا)سه"!-ذهجرتوؤد،ا)ط-!4لمالسههـوات*كرارلى،

جصخاط"تقي"بأد!!م!تطيع4ا)سحرتخالصإن:ولونإةزومؤحمممؤقام

ابراءةبا؟ا-لى-ؤتيهأنآم!تولخو،ته2-اإمدب!اتسهتهدتا)ىالخاوف

أك*يم4تعإل!أأأخيرولم-تطصخ،،4إأوذت!قكلثماوزيرتسأءح!4ش

)سحربا-ؤءنالوزتذلاثفىاكا،2الأممو؟نت،4لايست!ةولو؟نافىالد

ؤ--يرعا!ة-درةلان!احرتبرملو؟؟تشىءفىصشاهوت!د

ل!!ادته.الآ)،42

لعصدة4ا)تهـذلإتالةوةتررطل)ما)م!حرانأإلى!كلثهفىت"بهامما-ب!ولكل

موءودونومما)ثسإلىيون؟الأ"ينواذافيزفوسفىئر:ولم،اطساب

.زمانصنرى

وقدالآنأتةص*لباءإ--4رالإجاتجهلناحأجةفلا(د)؟)ممهؤالأءا

جدةعةإلىيينالمصرتنف:قأمأحدآأنو!،4الإجمال/4الإبماعرزنا

.سيره-ارومقلفا،ؤظرفى،)1(وحوالراولساب

الإؤس!ائةاطثود!-ذهيعدونوأذالىوالم!خقداتا!دينعا-ترا)ذى-

الأ؟غاءإم!بملةالاراءهذءكلو-افاؤشجبارةوداجص4ونهاأصلا

!2)صعر"نة

86-ءاص!-،س(1)

http://www.al-maktabeh.com



-15،-

عفيىةإل!الأرضأءم-إق!:اثنالمموأنأ-؟ؤبةايرىوهكاذا

بذلهالذىالجباربالمج!ودذاكإمللو،الآخرباليوموالإ؟طناط-اب

أس!اسعلىوا،-لاقإماملاتأووصح،النفر!ذب3فىسبمالميليونالمصر

تفكيروسلوكفىال!جميرفىه)لهذا؟ص!ن،الإلهن5واصوفىألتةمق

بعلمواعرالةهذههـدمطولواتياذاالناسثواذعداؤ؟،المصرىالإنسان

برءواؤيه.ا)ذى!)سحر

!!تقداتدءزأ"ضرىانسابؤقصضابهقئ3لونفانيكدر!أما-4

ءسا-4فىالإفئينبينإطآراا)جضوى)إخطورإقصةالمتطررةالمصريين

ئلأ:شاصوض!وو

أصدقءلىء*خمدأالإئسمان)"ثأةحالمسر!ديف3دء!يم!أةص"

الخلوقاتمئالأرضءإىوقدن5آخرنساتالإ)"د؟ن..()اياتالروا

1.أمأ"ء!4أزوىءإىاكزإبافى-ةلةايهخعهلءقأولع!ن!ظو)

رة3ءلخاإإ؟برلغؤ؟،ءإ؟أميشا)ذىا)عو!بم!لأإجد،أفى

يةتاممت،لا.)ذىءادةضاطءفىآسب!2()الدخانءنء4صاقلأو،4مائهه

وضتهاهمدحتىاتينان5!لا*ي!ن.خلالبا)كو3*ذاسماحأ-كرقثم

لأ؟صبباه!اطأصخوراذه5-لمىالمرأركهروأ،الصضورءنرز!قةحىا:قة

4الأودتإلىشاافرامعم!اهلةشهااطرأحجارترىأخذت،لاتهةصع

ا!بختصزر"ااكخله4الرواياتمن4رواتاصإرأنها!ص!ضح)2(،(1)

أ،ضهجاقةادءلمىتدلبدايةوولذهسأ-مايظرهو-!4ن5اياتأيروأصدق

ءنضذا)*لمر،أن!!جافمفأنإلعلى!،ا،نهجعلىيسيرونأنمادعا!مالحىهـعا

ن5ددقهاةرء+علأ.!دقه"نوءتقنءملومم!هوإ-"دائ!ناءرءق

؟وءيرهتبألبم!ذاف!ل-أعرقهفىمموكاك:لاخاىقيأظروجة

لبانهء!بقي
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لايزالا):-ار؟نالتىالأ!ضرعاى4كأال!ا4أشا!ةاالصخور،ينؤال!.اءة

.نهـا"عداصيض

ؤصا*ت،ا&+بخلالءنا)ث!سبزوغساء4حماشهوأ--يرآ

نأ!اقدرمو-لةبرذءنإقا!لءكطى!وؤإذا،الص*يرأأد!و3بهذاءاى

!ثارقفىالأءأر)فالمتراكليهاء-طاتإلطؤزنعهت!ل،إكلدة؟تتطور

بها.وءخاتىابرلأرة

3،نميتآءاالحهاةنهضةفا،،ا)م!إ.بجميبت!الأيامءنومفىوق!ضاثم

يننا)سئينءلاأطإية!ذهوظلت،الإحره.إه،رقالأولىابدة4افىليوءا!ا

يلالطوالصثدذلئالصلا؟ت3،دح-خ!او،!دىءيرءلاكثار2اتتةاذأ

له،الأرةهذهعلىا).قاءسإ-لا)2-ضيرأنثمأن!اءر4خاصهصفىإتتحصله!مسب

4إظلأوالبركا)"جيراتأمماقفى!الاأسمداءلابا!ذهو!ضوكاق

،اصابأاعالىءنهاءطثا)ىيةالغرالروابفىالبصضهذا-%علفقد

أرجللهفتهـتآخرإلىء-؟ن"نل4ا)مهرمض!اوأش،؟.ابآأصبحثج

ءلمىءأولوظك!!ادبوأص،ا*قارباوإكأجلأ!مبهه!اصلذات4جمب

!-ذهأخذتثم..4هتالها10اطضرأصأت؟وا)أك!ازاتإينالهءرعظ

.اكالأسمنالآلأفبهنرأتولاتالمحبقعصرالأيامصعل:"اتالكل

تهحثأنهـنبدآقيدؤأفكافىت؟رتجار"دالوةتقىذلكتاتالناأتصاو3

زشيها،بميعآلهات"سعالي-رظع.-مدوأ،وءأغاآتأخرىكنأماءن

اطسوروءلمىادتةقعا!فىدة-دوا!اق1115وا!فذ!34-ا.ها)-حمر

..الجبال-ةوعفىا،وطة

حقالأحسنواش-باراضاؤمأمحاولاتفىطو-لةقروأآوتضت

ذبى..زصهـر-نتت!حالأصيمفخر2ءرزتألىالأثجار!ه301

ء.والطبورالخلى
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بر؟لهيه،تتنهس3؟فو-رو!،إ).-رتكادربدأالأس!اك/*ضى؟نءل

!ا!ت!ىءتنااواطأضذلتهـذهو،دع)ضفاكاابرما:!4ناتاااط-ير.نظؤ-؟

اكلموقاتثم،أتوأطشرالزوا-ف.تفكا،4إمصالاءلىلل-؟ةثآزمفث؟ثآ

ثم،511ة!نن5أآماليوعرتأنب!دالزوا-فأ؟قرصتحم،اط.4ها:لة

انحدرتنحلوقاتأشها3،الزوأضاءنماتختافأخرى؟؟ت)تاال!اصكن

اطدشهالعلمعلإثاأةإقءنهاا)ث"4بجدةأتك!أحنهاووأصاانز!ذهق5

صومتكا:اءأءنقىىأنو-نم!تطحيةولأنإلى..5،ا)هـددات"

.اناطتو-د-نتهةفى"انالقضأهورا*4قا،!رزير!اإلهكل!ثابأأ؟أتا--و

اطقيوالإؤسانءناليماتيرا)يزرإلايعرزونيخرهلاشلاهـونهأإلى"خ!!م

آخر--يىانءن-م!أورقدالانسانيمونأنيرجمحهذاومع،الأول

نء)).4وصإتأوا!اإوصلا)ىتها5م!لموبأنيعترف)عنه..برسل

م!-4)4بااءصه؟أحفايةاءنأزاالأريةءات:التهة"ألارءال-وثخلال

أخرهـ:اإلى،المجمولطىلىو2ؤال!إقىأما،)كيره4)إسباإأوش!ض-آهـوله

نما؟ء44بصةإ)يهت!نالأريصحولأ،آ"لميأءخماده؟عنلاالذىكل!ما)

.قبلءنناقث:اهوذلاثإق؟اأثس؟،مسهلم!4

بذحفىا)ءا-باصتهرأرهو!س!شاوي!م،ناظرتإفيتادى)حن

الظوا!!خلا!اءنحثفو،!تهـمصرإلىصهلحتىالمجمولهذا

:ز.قوللأهإرواإتارتحأعلىآ?تمدةا)دتا-4

كلء4ا!ء"مرةشهنفاق!الىءنحماكأآأتارتغاقيل؟ةانلإنىا؟د،

المدن3نوهاا،ءسىا)فيلاحأما،فأسسوطتامعا*اء4ور.اءص!*تآيوم

تقتهساو..ةكثيرشياءأخ!فى4ةينةقااغفريهمالدينفقد،يةاطصر

تستطصبمعهلهأنالأياممنومفىمرء!المهاكشففقد!ذاءلهالأمما

والنرموالأوىالما*امبمسعا!للانتملالتىالف!يرةسوبخقجرمملقأن
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الضبومأ"ئاأينمن:ولسألو..قدبرفبدأ،الفليوجودإسببا

ءملالذىذاوءق؟اةزعا%ثمدفيزء4؟نلذىالرعداخسالذىذاوءن

.4صيةءوا!حمفىية+فىأ)بل

صإبءنهالناسب!ضتصدىو،افييرةاالأ-ءلةهـذءهـإونالمصيصأل

أممض،أ"تونس411سما!قدو،إ--ط"ونمار:ورداءخمبةالإجاءأرخا

.هـداص!مهؤلاءوأص+ج

/إ)خدريموتطوررظنثفأتثن3س411ءقبدة%نإلىاد؟تبى3تإحم

لةحملياتماكاومحتو)!؟،اإذلاثفىين!أقىالآ-رأ-ومانإصرأءرفحتى

.!)1،غ!..ويخره

155ص2ءاطصارةؤصةافهءؤفى(؟توهـأدول،بمت!او-5

كاآشير3عاففيلأكأوعلىالقدءاهيينإصرا5":قداتي!ابم8!*دهاوما

لهىواكوصدالألو!44ا"صتمحهطءماا"؟16فىتشددنهألاإ،4صءرصه:ق

ا):اشين.مامأآيدبلأمجا!حآددقىيينالمصر

وله:/4هذامذهبهولجض

ا.فىفىحن،أ-فل.نهومنثىءكلؤوقءنمصرىينالهكانلقد

إلىالطرءاممن،أش!لهءنثهكلكلوفى،ه%احله.قحةمرلىفى

كلوفى،الفقوفى،أط-آنظأموفىالأدبفىأقىهوكرى،الإهوتأعم

برلهو،لح!مصبوالأنواعا)صورهـوت.خ!سو)8،الأ-لاقءنؤ!لاش!ء

الروطنإلإديخ!اا-ء+إذا،ا!لادن5ب!فىفيدلسناو/موزورغزيريضآأ

مصر.فىا)ممثيرةالأ!لةءننجدهما.وإلتد

17-18.)1(ص
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والنيلهىظاتوقد،أ-!ما.امماالخاقبدايةإن:الممرىيقول

.داعت!ةى))هجيبةية،وا)الأجرامتآنوم،ضهـأياهـ4آإلىبهباأركبرأ

ذواتا4لآ،يه"احظلأرو4الحاربرالصورهىنتكابل،امبرأمجرد

المعقدة4الختاة-ر3)ت!اتوجمه-الدوأمعلىمت!قةت!نأ-إرادات

-ت-ور،،الآ)،4هىضإء4بة:ةالواص!حأأ%زىفضاتصا4قى4ا)-كا!هركا

،فيملأثآءثرةجماليمسوهولمط!ثا،أقداصثاتحتمقوالأرض

مقتختلف؟شهيركاوالأساة4الآلملأن"أ-رىدةءقي!نالمصرأتوكا

أطف.زكاأناغ!أ،صبلجو"الالههـ!إ-حماءاأن-قول،لإقايمإقايم

القههـوكان.40)إآ-جونقدوا):جومالأبراجأن-قا!دهموءن

ا.دتؤىالمثمس)ممقو،مصرؤىالآا4.نء-دهـاأقدمو)حل!!ان،)ابهاإ

الالها؟ا(إأعلىالأصإنإ*ضؤىتبد!اوكا،الآ)411أعظمفتكاايريسى

الحرارةبأشعةالأرضلةعالذىاللاءحالأب..رى،أورعالأءلا

نأأو..مقدسجملكاأءلىأ%أ-حاتصور؟توكا،ا)نافذةأضوءوا

رشيق.،افهقصورةفىءصورآ،حورسةالالههى؟تكاا)ثهس

:يةولأنإلى..ا)دوامءلااطا)قهواك!سآورعوكان

الذكاءعلىدالةأ-اطيرتجغ!!اةى.ضاكاالأسهاطثرهذهأنالقولوشارى

أثصس.أوضإلارةةفلالاؤ-انافاءشعنوعلاحتقوىقىتعبر

إشرآالاء"آخرؤىصارتالآ)ء4أنإلىأشاادتبىروليصلآوأخير

فىبعونءاأكبرالألو!تدأناخضا-ونرأىحىى،لهةآالبماشربحاصأو

:ؤيقولاخناتونرأىلتعافىورانتدولددقيوهـ"ااكمس

؟،ة!دء،أاأوأكام/إ*دن45تة؟ظوشوزاشاأضذل5؟*او)-نا

سطءبمحوأأوامرهعدروأ،ءذالهاأجةاالوحىدب!احةث!دع!نإذا!!أخص

توناصاأنا)تارتغىءإءقأمظدءورايعدءى...طامماالأخرىق2الآ
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صفاثمنالجديدديئه.فىءأيتركلما)ماءؤاو"دانية،-!-ةقأنبعد

آثم!ددهإسببذلكبعدإلردةنتة-؟.ةؤدها)ناسةلوبفىإصىن!!لة

.إتاساءلاطديدنهدررضفى

،؟تدتوراول"زهـعهاؤل!وحثينالصاأمامت:ةةخأررىايدا؟دلوالمجا

نءاثم!صمنافىءا-محونبر3أأإلوهـ-ت!اأن:نف!-دةاخى.+ا-ونأخذهـل

لا:جىومت!نا،صرءبادةعقثف3وقد-صو!آإ-يىءثااأوا!أمبلاد

والاخر.ء-لىاثهـواوالقه

،1؟ونقصهدكلأ!ا&للأمءا!هإبرا!*مصاولأكمااا)ررجمادأتءنوهكط

0-ذه4ناقف5فىي!محدناا،،عديد-ء!اصحق(ا)قر%تذالمثإلىأشار

ا،ذامب.

ى*3

المذامب:هذهقث!4ءتا

وتعل!!إقدءأهأإصهـييناء*.مداتمجثفىوالآرأهالمذا!ب!ذء

اخماوراءز!بنصارأتخدما)مابهيىأةدرجاإهـاتطورو-نلإل،"ليفيبان!ث!أكا

.يدءونهـلمذأأوإرىواطص))فكرىللظورز-ماين)كعدىالصا

أىتهوضرفابهرهفىخضحآخرفأنإ!أ؟،المصرىلإنصاناو3+أن

هذه6خرفى)ثىءولأدخل.4المحض4الإ-*والظروفلمالمب!اهاء4اتةازتفى

له.خضصالماخاضع4ا)ئةاؤ!ذهكهلدثتكجزءاومأن،مطجهإوؤت!اأكة

صتدئاالطيعى)اتدرج!ياءلااتوحيداإلىالممرىانالإفةوصل

لثنا؟ء4باأو،بقا!اتمةالآ!4بمثرةولطوطمأوبابالخرأفةأوبالأ-طورة

التىا،حداثشجراهامصيا-مصراذحتمحتةلما،ألتو-يىإلىوصلحتى

نم.!الؤ،نيتهـ.وعادت،صداتواكإتون!اسءو:"!ت؟ةا)بولدباءاتطأ

.؟12اط:اةمجالأتفىبا)نقدمرهندةا)حةفىفالغدم
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ئطه!قهاوحاولى،-تشالتاءخالةرنفىأورباسادتاكفارلآهذه

أمر+53لمور!ء"؟و-3ءعصبىسرمنممإل!لاهءن3:يرعردالأدتانلارتغعلى

و-أحاتاضتافتوإنويخرم3!!ا+أ،؟!اودورص!يم2،8!)ع3وةريزر

.1()دراكأتةول؟وءوضرء12الأولىاهبادةا!ورةفدتدفىنظرهم

با).حوثلهاإبصاإإلىوذتبالهضريةلذه-مدىآخرفريقآل!ن

نأإ.:اتمحاولأرالتطورالةا؟لمينلدرا-اتإصاب!4أ4العملإوالدرا-إت

،الهثسفىظ!ثرتديانةأقدمهىنقصكلءىاختر!4اتوصيىا-قيدة

مقأءؤ-أ-؟ءلةأاكو!يمددةءكلءنأى-ءخماتهفكلمبأكامستدلا

نءويخرهااناتأفيأوالورثاتيهونؤ،وأطدتثيخالقدفىالأمم

إمصيىةاهذه12"ب،ات؟ةءأاضىآأءر)ا!توصدلع!جدة4انيالمهالنةاؤص

هـالخالدة4ال!الي

الذىأإ*اأأو،ما!معتةإ)*لىا،غ!جت"كلس!اتق!الفرت!يةءأرأنلأإ

سوراتةءنشىهف!صهلاو،اههو!س-،ث!لاوء4-ا4إحاءالةبالمأ!!ط

.الصحيمحالطىجالمغ

الأد)4علىا)"ثورمقمغ!اكا،يمكنا)ثأتهذافىيقينالةروذاو!

اء!مادآأوالواءوالتخمينالأزبناضقاءدةمنانمالاقا،لمذهبهيدةالمؤ

يدص!اا!،ف!ةلهر!طا.التبديلللتغييرءهـص4وهماوالأثارخالتارءلى

الةلىا،خهـخأنعلى--بق؟-أرردىأفيأليةدر-ؤإلىيصللامما

المحااألهو-اءلكالذىإنمجاوهو،ا)سب!لل!هـاهيهديناأنلابدالصيم

الماءفىفىالأ!خماعوأظمالائس!افي"إة"داواأل!ون!أ،سارالخبيرألمحيط

ا)ت-ءسةو)ءداالغجهـذامنأ-اسءلةقدموالمستقبلواطاةس

1215صالدبن)1(
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ءأوالالإدم!انمعوصور-4،ةدايتهفىالدينكاةوء":ال!!-اد

.موا)تإلى4فيتالة(رةيةلإزصهااإتعإصةواء:ذا،يخهرتا

نتدخلاالذىا،*فدإحضاباوهـويراطبطا!أ)رراتاب3؟نزإذا

هى4أةقياإتو-يداتفذةأنإإخبرقدفبئكحرأويرت!ا"ثسايد04

بم،!لطالإ؟-انب!اائرفغ!،إطةولةأمهذزيةالإة-اا)*قائدل!ةبدا

ثمكانت.وءزهوزصورهلأهـهـا؟4اوأصض!*أ،اءأ-!!والأإوأ!ب11،

أخطوراة4؟أتوهـج!ذا،يةالإأسارأناتالأنسمقتظص!براالرصالات

الةةافى.أوأطضارى1)ةطور)م!"4خاصمةعرال!ينفى

،الإفانءلىمابرباقلوإنبهوأخبرهـذاقال!ؤلمدااس!اإ؟تإذا

تو!لهع!ايبصثتمأ)*لمىىأضالاؤشءهـضعكبراأوأة!لايهذاإضعأن

ا)"قين.إلم!

ول53

ؤدءاه?"قدإ"خاإذنزفيصس3"ف:الآنا&هـالو

مما؟،يمهلأا

هذالاثيناإصر

أ*ل!أا،!!ء؟طقأاصطحبهإذأ!بيربمادإلىلا!"ا!الإجا/4ناإ

ءوضعصحهوو،المحبطاطبيرأا)ءاؤولفىا)"فلروهـهـء:طشاا)ص"ثح

المحفةه4العلبإءظرأو-أي!ءقالأ!والع!دشاأاءتاتهإاملىاالأفتراض

ستاب3ءى!إقارةت!اأنءيزفىوصحلوله3+-أبطنمأشارةارهوباءت

ىأءنابثه،دة؟أء!ىا-به!نءلولدلإل،ء!لىزديآض

خر.آمو!ود

الأءمو-برأت)"بخزاربدهر!أثوناء-أوقرآن-إ)-3-ابهذارأءىوقد

الذىوالتفاءل،وناقيلمابةاك-رهـذءعا"بىقدمأن؟بقةأ-اأاتوأطضار

الإنسان-11م
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وأ،حوالالظرومفالترضسع-إجرأئهاأو-با!ابرعلىترتب

ناةمةفييرةعليمايعودر4الإؤسانيفيدالذتأقدرباأشمهـبةافيها"وتا)ى

لاالأ-ترأربءقألاء-بئادةفى4!مصالنا4لإأ-اذاءقرر3ذا5فىوهو

اهـخمامات!سددحيناطقهذاإلىاص!*خأيقا)طرثكرفالوزتنفسوفى

يسبماأءا4ر!مامالاهلأتصصآوكلا4بري!ءواأنا)ررةلاءءلىيربومااسا):

وأنالم!اءمو2ؤ4إالا!خمامب2الا5وأماأد!اعاو4راتجرف!وابهالأهضمام

بة)ت!روايتصلمماءيرذلاثأو11!اريخوأأكاسإ-ددالأث!خاصأوأوالمثحخص

و)حنبهاالأ!خماملمص-عأء!رو!*انث،والرقىالتضمء-ا!لفى!دولا

حينلأكأهوأء-ثات!ةهـصق؟صال!الالرقيءلاءطال)خفص؟ا"اوتىالانآا)قر

كلتجياوإ:براربصاعرتآامرأقصصتهـ.تهةانمةسوربذلك!ن

ءمين،وفض!!+راتا-ءينزحتأ"ءا)مصاإمق4حصءا3ع!ليكلو!خ،إ"قير

نتظأهـ5و?.ذا1411؟دةهـذهتؤفىممماء-ثا،و!فأو4أقصوضه!يمون
تهـقى.ألىءبءاالؤ-بفىوت"قىارتفاأنكلايرب4إات-را

ء!ا:وال!!هثيرة4لبالهالأمور

كأصيلإلىةوداذىاابرالفىإحمثاءلىالإنساذ"النةسحث(1)

والهحوثالأرضط"ةا!فى؟)-*ث،لا؟ثمريةومحنر4مادتم!نافحعد

يا.مادؤقدما4؟هالإنساق-4،4ذلكوءير،يرجةاتأروا،4اطهيى

الإنسان14)"قلإ4اليشرك!اطر!4نسالإاإتهادألاكلأ،-ا:لقىك)ب،(

ظلأشان،واطلاؤاتنلل!أروأبء-دةيخغةه!اافصلألأت

،صلة4!يي!اؤإصتقيلوحتىأ-ا:لاءذهكلةلفىا!!ءلءنءقلهيوضا)ن

وةح!،إلىوةلمم!ءنتؤشاف،؟أخ!إلىثخصءشاتزتافالعةولولأن

مطلقأ.ااءق!ة*خ15ولأ-وجد،بحدودلأكأدهـفاالتنازضلأتبئفا

باممف!زلي!رأو4ع!ذة!"4ءلىز"4ا-خماعالا!تمالنظر)-(
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وهوثلافىذ،4،4الدلمجةاك*!تاظروففىفوصصأعره:اسمأوالعلم

الكحتاب4أممببهدميسسهحمما،4اقيةيب--بمتإلى-خماتؤدىظثمحمالىأ

،الصراحءقمجالاثيفتحأووأدع!ءبا!ابطاط؟ثرالهإيمإلى

غنىء:اا.فىالإنسانية

،4باطقيةالت!!أق))ع.-إبىيئفت؟؟توغيرهاالأمورهذ.كل

لتحدتد/خعرضلم؟،والساء4وأ)يوم)1)مهنةطد.:فيللشأ.ا-"ةا صا.رخارص-م

.ةوأكلةائدةللأصم؟نإذاإلااليلمداءمأوافىذرأطبالحد4إاخ!رأء!ط!4

باجتهادوا-4قدأتءرضاهـذا!للأنالحدثأو4ا)؟جررإلم!ةغا!4

يصبأءوروممما،)كيرهوأ)ء.ذبفيسهأا)صدثيدءىو،4يهاقضإفم!اق

ث!ىهءلى13إثأا-فقهـارإداوااكمرضءنأولم!ثاؤش3،ء!!االا-ماق

ذهو!.أ،جردد:الحىقىت!ا)ةاكاقع-.:اب11لدءوىكل:اقضاالأتةإقبهقأ

إض!ماأ"مإقىدأالم!رىيخأءارأش4هـإءلى"عتابصاحبأوردهـ!4ف

خا3وإن،نآأ!را"لىال!لمىا)جملأ-ءاب!ا-بنماحاا-5ءي!)يرىلاقارىء

ب!ذالأتؤء:وتلاذينأدإتي4إ؟!ا)حم.ءنا،ء:4-كأات-4أدلةإ.إسانص!اجلأ

3صناإذاو!أصخى؟*4اصءلودلأ!!4ظءلمدىلىش-بىفىمبال!ظ

.ال!لىاضلاةشاصحءرح-تابإ)!ذانينةوأؤضعأن"اةض!ارفد

:4تسالمهالآثاروعلم؟-لج!114بينمعر؟

الأثاروعلمتإ-4ال!بينمهركة0188وسىة44017سه،ينقات

يى4أنلأح-تهاءنمثزو3-ان.يةالماوإدبأمذهفىباأو!لم،!ثه!إتا،صهـبة

!انكلأشعصيىةءفها-"يووالدين؟وبأ؟صهأخىطأفىوقرواوفصصاا

فىالعالىإحثامق!ثيرو3ان.لالدينو3-ةر4ال!*يىءلاخرج

إلأا-ةا)قي).يذهءكلموا-دضضهرفا،اتم!م!سايدىأفىاؤحاوالوتهذلك

حتىكذالمثوءازالوا.ثاا)الشكلأيرقىى)1تةا؟ااةق14اط"نع!دهوما

ة:-ولإرا)*!ذااث-د"ئم،فيار/4بهبوؤ.أريةإصراالا.ارء!ءلمي!مءب
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811،رثغة!و،نج!جافىو!-سطثارحت؟مم!4ء:!نةف4معركاحاءإلى

سنة.فمين"والىبعددةال!"زءت31!نإلى،أ"رجافيفى4إء؟را

وأننحضون!مأمابمافاءكرزو1افتوأفاق4أ)حضإأفاؤتو-إثذ

نحدوءثن.في؟؟والماءالءنأ.ث):أميةالمصرالآثار

،،))قديم-دالعمخاب"3أو،التوراةفىأناططأهـذاوءوصوع

أوحإلى"ا-لاما4ءلي"دمآءنالأ"-الآ-)م!اساواأ*اا-إفةءنانصوصا

،الأشخاصأعارآم!إمم!لاإهـذ!فىلما)!وراةرت3ذوقد،أ-صلامأءإ""

!ماالزيحددواأنأن!!ير،ءوإذءيخاأعلهاصه،لهـناؤ-كان،الآ-رإ*دوا-دآ

ءاىاةاكورفوع!ءنشيما!آهنا3ر؟ذو.نفال!اضإقءلىءفىىالذى

ا،ثال-إلى

؟صه:كلا،ينيىةهـا)تحو"ءن"اطاصهـال!!احةفى

ذ!را!له.اللهشبةعلىلإأ-انااللهضلمقتومأآدءوا)يد3-تاب!ذا

ورلإ:ثنءائةدمآوبماش،ضإقيومأس!يهـآدمودطباركهوخاقه،مهىوأ

ب!ددمآأتامو؟؟ت.فه؟!اأ،ممهودعاصهورب"342ثمبءلطو!داوولدسنة

كاآفىمأيامأتكلف!.تبئوبة!نوولد.4صهةنما.ئة"(شد!آولدءا

،وءات4ص!ةوزلا*!نآم!مماثة12،ث

بعدشبثوءإش:أوشأوولدمهنينو-سمائة!ثوعاش"

أيامكلؤ-كانت،%تاوإنينوولد-"ثنوسبعثماءاثةأ.وشوئدء!

.،!ماا..اة..وماتسىء4ءشرةواهـأى!حمائةئبث

براهيم.االىثمأوحالىزصلى-ىاتوالهـذاءلىأةصو!!اخمرآمحهو

،،"مالأوضكافالإ.سانا!رقدهـواا)ذينايىت!د.النصوصر!ذهة"لى

لذلدتبمآا-خافزقدا)إسخراض"؟لافأض-إفتقداكصوصه!هسا؟ت

ءن!اواحدهكاطاةلكور؟سخثلاثهةاكأنوذلك.الإ.-انخاق-اريخ

نية.سبرسخةو.4ساصأك!ء4ويةءبرف-4:مقدسهص!ؤا)يمتتهااعتبر
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ذإخنهؤالضاوفى.-*ؤ3303يمبرأ!االىآدمالأصارءقعوصمإخالأولىتهؤفى

سنة.0338لمجموعاالمغهذد)؟4اء!افىو.4.س114332نفلأطراهذهوعمجي

إإذأ-بمونو.س!100324،،ؤ،أم!لامأء!!4"?صىالىا!يمابرءنإدةاأما

.صهش،5581ء--ىهىلةر-االىنأتاال!-إقءتقدرتمدةاقصى

!!دىو!")ت!ا،بما0-لا4تضالأرقامهذهؤيمتإم!))-ذتأوقد

ا،ؤ)فاتإلطءكأ،1"ءتهـوستالد)ةاتا!فىزاندرتالمةد-تهـ.إمةاؤدا

ء4اص!الممرىا)-!أ-ذالذىالخماأ،ؤوهـذاإة-ساا)فىأأ1)ى4أملبا

-لىاكااا0أورفى؟صهإر!اأاأء.سزا!وا)صم.:إ-3ؤ"اهـت،7391ل!؟ةء"ذ

امهخهر،الصدامو)يمن،إ*رغا*إبىفىا:إ"وؤب،اامةأقىإالذيإ)*ا(وءيرر

نأ؟المعر-وءقإخاو،توماح:ووتتوكا.ضيغىالمصرأرر!أ؟نز

العلمورصالالدينر؟لب!اأشهة*لو،!يناالجاا)*لا?قكبرأفيثاألفترك

وأخيرأ.4ءثهـنةسالثافى).يىنباالبا:،1اث-يزل/ليلأ،-ت!ياأ"لثهلا-اور

.صارإوهالذيخهأ-ضارهباواءترفاططأءلزةفىىا،لمح!رىاملماصرا)

،وؤحرتنفىحرت،12ةالهصر-حشا)-وهـا-إلىةيسةأ)حوعادت

مقد-4از-أالتىالأرظمتلكاعت:ار!افىأءضأتأغاإلى!أقاهـظ.تثم

كرحمنااما!فىت!م!حولا.+رجتهاشالذىا--ابء"الااا-أا--روفئ

نأز.ممفى،أفىطأمذافى؟ظر-ضساثاء!4؟فيا)إ؟ماالتىابالأ-ابمءخ

سيفى.هـمنمانذ3

نءزت!االأركاما-تلكلشاالثلا،ثا)توراةأ-ح!ءن4ؤن!!غكلأن:الأول

تأءن!خو-ده-لم!فالاصذا2ؤ،تكلص"لأ!اوفىاج!إ.فىالأ-هـى

.4ءقديمهتكون

نأادهاصلأريمونفافا*ولد01فلاإنتةولحىضماأترراةاأن:إشاناوا

أنفقطالمرادل،أجيالأوليبمبتاهاتلمونأنغيرالملأولولدقا)15

يمونوإذن.ضيدمن"دأأوله.كن!يدآ،مصرنقد!صة)ي!ولطنسلاثافىأ

الذيالزمن!هوبصس!ثا)نإقالاةاقورفىالتىالأرقامقيمعءنا!أمن
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،وعجطىاصمإبرةينثم،اهـيموإبرةوحبينثم،ونو!أأ(ذبنا!ى

.الإؤسان-،قعلانقضىأاذىأزمقا!وهـذأأن4أ)نحافى)"ف!الثم

.ا،صرىأ)حلمءحاكصادمءن4بةإحأخرجتلأخيراا)تفسيروبهذا

كأدفى!انتالتىيأ"لسنيندها!سدفىضأءلىكا.صةان!اأعل!ضهيضأأبهو

و)يلأن.إصرت!االآزاراأمامب!ز-،ت!ااءترة،أأخيروإد.الإ؟!انلخلق

4ت!شهرأبا؟أوربهاشغات4حابمعرك!إ"دإلاأتاهذاافااىفى

،)1(088لمه:ت!إلى7391

الامورهذهءثلعنآنالقراحةويمزفى4اطررعءد.يهطاهـأ:اتفاصاوءق

نءاعإصرأاهذعلتبومارشصراعمنهتحر،!."اصرا!روعدم

طا.واكأصاأتخافااكظا!اء9فحماته*ممس4وءمهوءادية-صصارة

اهدلى:اوا،ظقت7المصرضقداتمه

ينمعتقدأتالمصردلاةإ*د!-إقاضىأ)طىإظتأيهونيضأأهـناوءن

نماإو،الحضارىأوإ"مافىأأورإا-3--!آلادينأ"كصاءدى1أعطوركالىإلقدماه

،،أهـمافىاأوافىضارىالضةدمؤرءسإقىخاإقالدأوا)مح!--!حاقالدت.يمي

جتالتفحم!وؤءإمف!إ*،قاتوعدمرأ-4ء.توأ،ؤء؟4روقيالمةة:الاةفوسيمن!

صرفإلىؤدىا:قا؟دىأتمرارالاتلأن،إ-"وء4ااةاطنء!ا*فى

لرقىواالحضارىأ)-ةدمءاأ،لرقىواأتةدماإلىصاتؤدحماؤإؤرأ"ثاودا.لمغ

.بالعصدةالا!خماموءدمز،الدءناثالأنصرإلىديان5زقد،دىا،

الديقفىالتقدمإينوالر)طخاطاسر،والرفيحاطتطهذاوإ*ل

.الأ.خرىالجاةأحما-وافىاكةدمإكنو،أ-ت!أالوحد-:4مرإلم!وألوصواط

والسلوكممرالةاءدابئو،دهاأ.لتىغاءكتقدأفىذكتقرحينمالنفو.صزا

إذاأءااطضارىأ)نثفاطنءيادإلىكلأئفطهءصأص"ةز-فضبصبناالمه

الترددوذلكالقلقهذأان!يهسء*مقداتهافىقال!ت!ءهـددةالةةوسكاأت

.آدوةساتخلفالأخرىا4ةت.تال!ا4ماةثلاا4كاةءل

.ه-14ص(1)
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يربهاكو!ةوللاءتقاديقاداعا؟د4كلاؤ511أوضهاتةاطأنت!والنذ!بم

تلىوقدرتهالاءت!ادلهوحاطصارةأوا):قاهـ،فت!عالدتنإاس-أن

،أيىاةينميادفىالعملءلىهاو-ةزقوا!اتنثبطوإةفىافىنىتدا)طمأاث

صالحةت!؟مفىارةإداةارالحبدأ!حزاذا4في؟-االأكلةالأنفخبمقب-نادزا

.زا-رغء4ضاسإداتةاةاطأدارؤ-ا-وإذا،ء-تفهـؤ

إلىالو!ولدلالةارردمقاضباا)*لمهىيغطقايهونأيضاهغاوءت

نء4كانالدأنءلىير!إظ-ربقا!!ارحمذا!نا،صهرجاةبءتدالو-

.بالو-ىةولأ!!4الإأ-؟ناصونح

،آدممنذ.4الإأ-ا؟4وعرفه،كاباالم!قداتهـذهسبق-جمدالتولأن

إ)صجيح.خ!ادبال!تالمةا)فامعا-2ثوالبسفراءأهوءثتجازم

!بحندمناقتباصاإلابمناهذهرته!!،ا،صىرىحبدثاكعادزلا

ءلىءورص!داتواطا،ء4ناخنا-اءاتؤرقءأرء!الازت-اساهذءبماصههـاه

صاتهووأءنبما-ألأانهأيودد-نتراخ!اءاءسحفثامفامأرلادءنوأ،؟ةقد

:أءورذاكيرجعو،دءو-"

يفارة4اصثاتوناخةحت"زرالذىالتو--د-4إثر.الأول.صإذا

الثمساختارإذ،اشق!صا؟بوالضءن4و-دأذبكألمصز!البماثرىاهجمز

ال!لاصةاتأ-إىهىصصاتءز،إ"إص!إىأفن!ئممابالرغم،3كرأأ21

أءنينءناقخا،المكاقلهلد!شر-كأ)ذى1،إك،ايخاةاطبدىءاطىو2ؤ

ةدر-ب،-لموقفىكل4الحىلأأفاسا؟!!ه،الجة!ناء:أتءهـو)اى4الغملذ

الحلانزتصواهإوافىوادتأكرالأرضءلهق9*!ااط/إص!4بخ-ث،لأ؟4بأ

فىالفرخويسهح،لأن!هوت-يريبله-صلهىؤجلاطة!فىءهـحءن

ورخا،رضإ-طةد.ؤدد-4ثباءإىاوا)غار؟و!لطإجبيخى!هدعاء4الي.ت

وءو،ادالةؤوملءاليءسم!طءومو،اطال-الءا:إساأصه.خو،11-،5

أ،مكلهواكىلأة؟كاعيدهالأرضوش!:بالوجودووا!ب،الوجود
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يةرعاأمصرفىاإامأوكلنالأرضات-يرءنا4نصيبخذ):أموءأنهفىثمعب

.،هـسا)ثمههون%الاءداواحد

إ-ا-ونات!لموبيننةرمقالىاءووأرش-قيدبركلنهنرىءقدكلوقد

طراطوااردل!-وإةسبتلأتفاؤآاءاإيئق!!اأ-كلةتةا4تأولثراير51إزاأحدو

الممادز.ات

.المجهأاإرزربأؤقفىهـ"طتماإذا":اخىا-ونزول11لمضأءةوءن

.،بر-ورهاءن!!نإ-رراوأ61"!!رءنأدلأسواةلتضرج.!كأن!اما-صاضألار

ز"4،لهلؤلصصير4ظلىت!*ل..40وةتتهءالماد"!الرامورالمزنلهوتةا

،اأءام!اكلاللهءقلشإ-ءسولت-طفشمحرالالاشه،ءرالوانحبوكلدب

وةلىصلهإلىيخرجالإأسان،ةضقىءآويماوفىؤخسجتهحامفءساتثرق

الارض4أملآ،(صتمتك!4سسط2!.اربالاقأصأء!امما،هاا،-)إلىشه*له

،رلاعددباتد/!كصية،ا!االاطرألم!حاوا)يهبيراليممحرهذاةغ!(كءن

هذا(اليساحأى)يا؟انولوأسةقاىتيرك!ا6ءحكساران-+يىصخار

.(1)،..،904)"لمعبمهخاة

الإلهأشاألمها2تسا)لتىخلاآ،كش3أءا"ةاخنا-ونصلمواتفىو?له

فحهرتو-ةهـدت،لمثإ5؟ثالارضتظة،هخيرإلهلالذفاأالاحصد

.،*اوالصوأدكبار،واطحوأتبالأ؟-اتالكون

؟ثهلأ،اكلاسأينةتح-بئرشوص،4وجموفىا)تيارءحام!فيناتسير"

إلىضباؤكوبةكلذ،أمامكالىأرفىاأ-ءكويرؤص،ا)-5اهفىأشقت

.،إطراارءوأ

ويرفهونويم!كلون".!ء-لونمأ-ة!2وقد،إظد4از!زولوتضىء"

.)2(ه-ئهيونامانما-كان؟ءىو..ليثه!يدكمأ

يزلأ،يردأ-وص!ممااخةا-ون4اه!ءاوصىلأنءإىماتدلا!.ذفىو

.المنزهقىالحهاكو-ييءنشماس!اا!حديبتةدبل،ا)ةقصإفيأب

-5657صالعقاد-أدته21(569-7509سالمقدسإع!نتابا)1(
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"-زو!رولموء.ات1-ف?اا"11ادزح4إشرئزء4ءهـداخنا-ون-و-تدع!ن

الا"كاال!لصةاتلهةاؤبإس،وبر-خهاطلمرء4صلأكأد)4جر؟اا-وناخاب!ا

أوالو-هـ،الدينءن-عء!در!!ا-أومهاصرةقد؟ت!ءلم-مداتءت

نأيربالذىإصاقالألهت!!اخ!!فاءن-اصعاتونأى-لمجز4ة)ح

:!ذه)ال!لإصهةاتخصف

كلقاخ!اتونءن!رفءاح!إ*حمرزهإدتلاأوتعإثءساة-؟؟ت

.:-جملأارالاةى!-4أروافوأ)-4ملأ-أواإوةوالحىيميرأ)ت!عاىصلأوفء

-.ا-ونوأأثونسالمه!او!لأن-إكطتدل1،إقمارالأء!ءن:ادصارأ)الاكل

خىءن!يهنيم،؟!ررث11،"ا)-طور-لمءلىآص!وديمقأءق-و--د؟))

أودفيو-لىءنوالأقض-(سالأأ-انؤحر!نخلإمحفا؟نإلةالأأسان

التطورب3ءذدءاةآ)41غةأركلي!سا4إسحماولاترساء!دو.قديمصماوى

ءلىال!ل!اإلالدقام/اب،؟-فاغاإتلىبملىد!!ليمير!أوصدا؟عارله!وأ

.يها-مره(قءشر)!.اا)"وسءتخالس!أينال!ر.ينماااوزوءأ

ش!اطإىاالدءوةوهىبروموسىإوسهفواهـمبرإاللهكأسهلد!وةةءإل

تو-"دصلممافىوتحملإقونا)-االرس!ل12!إء!!ود،أمنةم!أيونالممر

ثرهـاأ-تزكأنلابدوع!نالمم!ةودتب!ه.ات-وناخةاقبلي!4و-ءز1\فا)قالأله

ة15قرءلىانتوخضاأفءعو،؟تاذؤإ.ؤاسهرلداونخه151فىىلةكراويخىلارا

وأن،أقديمايرىالداتراثاةذلكلىرت-%ن+ا-ء!اان3ةثروا)ن!يما:خهوا

،احدث00وهو،أهدافهوا-زجابؤ.ء4ت--طخالذىبا)قدرنه5يأخذ

-ونراخنااف!ءلقلابلااأو4نيوا)د4يهر)أفىجعةأ)رضى!أ4بءتدلو

.ةشسا-ءتهوؤاءبعد

،ءيالألفاءنآثير3ك1أدو،بم1)ة!4ؤر5ءيرتروطوأم3ز-وناخ!اؤلأن

نظرفى-!وى،إلهوإدراكهعه2زإطؤر؟الادراكهذاءنء*-5ي!حنولم

لات!إيلاءقا-اضهوءدواوا،لأ-رىااور!ودة4"اإلآأحامامرى21الف!را
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4الىستشت!إ*ءإتأتهالدتإتالردةءنااإة-ندم)"هـادةبا!سا)ثا!فراد

.توقلأخةااإمو-تدأءنةدلأ11:*ددلىإنهلابلاوا

أوءاوصلإونلا-س!لو15أنءلا-دل)إكمالأموراءصا:لهالثاالأمر

مأ؟،الطصي!ىالتثاورس!على*ودآىنمنتلم-.دتوءنإليهاصا-ون

منوالاقتباسا!لانس!انف؟رءتضا-!كانبلانالافصنعءنممهيفى

الاءوثاند!"ادةاؤصقياراالد-إ-4واتالدتوجود،قديموكاس!اود!اأوحى

وج!!دأى.و"ضا-اتناتااطه؟والاثسوءاهـكاحوالارواكبوال!

يونس311عبد!!إتاالافههإء)ةةستهاةضهالألر14)ص-.يهر4نيا!داتالدءو

أ)..ةا.عر.بمخءنالمنزهالواحداطقألالهىإدةالىوالداعية

الصء:-عيئالدإلىإةممرهوصلارزىاهـوالان!انأنهلادطمجالف!

تهاء"ادفىلاترقىأتا--!ىألاأ-انأ-ا؟ن%نالضماوتءلا%ءالولامجا،ا!اءزه

الضو-ءيى.إلىوصل-صىقلألاإلىالةا4ءنثمأةلةاإلىشةأجا!د?نوصة

تاقلتهوادلامءإيهآدمناروأوهـوالاولالإ؟مانعرفهاتكأح!لمهفا

اخو-يداءهـفن5أولناالمصريمنولم،الص!-كلةأ!ةأدااتالدءو

إذ!إلأالعص!حوالمعنى-وصدآب!ىأنلا؟حتيينالم!س-:حيدذف

إذاو،لارضروااتإسمواسارفا)ثاطااللهوهو،ةقياطالواحد؟حهـناأ

ا؟لا!فىاتوإشةاء-ادةلهواس4اثأألررعأدإ"رإلىا-"ا-!ىنمالرصل

اعار5ؤإذ)4راة!-ةدء-4.لية-.دا!أن.ءلىإلاهـذا!لايدكءا.حا

و،ذا.ورؤ!4زقدصكثرأءقيدةأصى-ع،أصالىقا!ز!!ء.ت-و-!دأ

:الو،ىإاللهبعهو-8ا)ء"أوحىأ-اناأولمعهـ!دا)و-ودءنلايمنع

وسطأرريشاءإىقادراأى-حو،أجالهت!"رت-ق،4عاوالر4إكلاإو

اءالنياس!هوخاتو-بى.مدتمالو-ىأ"طحالانج:ا!اوهوالفهيعةو-وش

التررىيفبالزاالمص"ال!قائدوشيما:شاةالديأءةاإردةبدأتوأغراضهم
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.أوذاكا!يمواذفىعاثئداا)*4هـدلو!أ)ص-:حسيرالتكلو!اهذ

:ا-تةأ!--!ة1)ح!ها-ة4فاإقد-4الىء.شبعافىت:خالراالامر

.ت!را!لبأعلآدممهذو-ود"االى

لانجهاكلتقبل،إهلموالأصاءاقيواوافيةإلدة،ا،ءا؟هذهأحيطتوقد

د!ا!اء4هذهشهـحالىو-ة،ود،قرر؟اأنيص-قط؟اداط.ثرلما)!إ

يم.-1اصلأرالقرآنن5ءمادإةااتهتقدهءنيزناحمد

:لألملةوضلامة

كلءنمنز!4ال!لامعا.4آدمعرؤثاءامبوجهحميحةإ)!رةالعة.ن

أءالاهووتدخلء4الةكرلاردةتعرصة-اوكلي،:ائبوالفأصالنقا

الفطرةولأدت،)تئ!!ا-لالرءجاكفرأوأماحملاافولات-كأ،4البماصرزاوالغر

لاملاو-أتالصء!عاكظيمعاثاالقدرة1في.أقىىءلمياإقو-ءآدا4س.ئماالإفانية

ذطشالفطرةهذهأ-تقاءلمزإلى،ا)حونوءحبرضءحب!ض!أ)يةالاأم!ا

الأساسفىهىالتى4أص--!ىادةال!قىإلمطإلكلاؤلةطرةالكل!فىا!ذىالو-ى1

الص-!خ.ا-اوكا?طاق

محاولةو،4الاصوت51والأهواء!الأمخرتدخلفيجىء!االأسكلرأما

افئالغرء!لى-ظال!-ق!ثدالكلتةرص.ياإ)ىا)قيوثءنالإأعحانخرر!

الا:مراكأوا!الىالإلهان!رإلىيصلحىكمااحاالانحر:ي!طوروالأهواء

العقلاقناعءليعتمد)خ!هـيفهد%ا!نةأ:سثابيصةمهينادلاقيدو":ا!4

الظيمافهوصدقء*ء!يتةافرماةبقيدأنلأبدبل،ااعدىوالمضأجالسلبم

.(ااختلافا!ير4ؤثلوجدواإدتهغيرعةدءنلوين)

التعددبعدوا،حددأزناءينإهراثدعقا؟شاالهاءدةهـذ.ضوءوفى

ع!!الففرةاثألاشحرمن!ورة،الحقئافيالقألالهشيرشى.عبادةوعند
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ا--عي

،ةادى4تزالإشراااءرواوى11!اا.أ)دف!تدةأى،الص!ححمىالوواا-بة:ء4

ا"تاها،ةاالتىا)؟ديدة)!اش!و!اكخلفةصورهاإلىتطورتثمبدءذى

ينلهبافىالاؤ-االفكرزء12اخهإط!زةبةإثسهـلةمحا!وناصاد-5زوويهان

01ملةأ-؟اخيرا)نا!هؤا!صورةه!ءاثهنجا-يئالص

:واط-)باليمثدةءقيتة-ير

،اطتابوثإ:*أتيىغسيرت-4يم!ناطخ!جيئساو44الطر."سوءإى

دينتقار2ءنتكنس1،5لىإصإتو4نيدت4تة-ةأ!رسهابو)ء*ثبا؟انلأةا

لحول،ب!ض!رأاطإياوضا،قا!لإثمرزأ-الأاحرأ)ةحمهاء:ثنألألو،يمص

لا"صمر..ىاطلأدراكامه-وى-إىوقضيةإثسىيخالفةثا)ورةص

تصجمرالتى"صورة4هـذإلى"-اسيمافىالالادراكا5-توىءن)تفنز

ول!لواءن-لىبلاوو3حدوآ"ونحينالعقللمجزعلى-لىل4زصصناةروصوهـى

.الاروور"ذه-قحةاإلى
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الخامسافصل

ضوءال!تطورفىيةنجضمارن!د

!ئوداؤدماءاتتذبى!!

اظوراصوءهافىزفيسير-"الوذ-"!أاط-تهالبرص-.ا)ط:ء"ىلدينا
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!!نوكؤدهاهمداتءرو

!ةالألوص!ةستافأىايةالفمارايزء4اوجودعلا."انفي-إفدلاي!

إؤإضراأوأشهجاراأوصىارة.رو-إتبا)طولالوىفىأو،الطبهءؤوراء

.4أطيهاوراءبماأروولاب-اوى)"4!اككلنمر-ئة

/يتاالخلافأنإلأ44المحستمااإتوء4إ)يزطتب!ذهالهىدحفاتوقد

أعلاع!.ضهالهزء"هذهنبخا)ةولفىهـوإنماالاديان؟4ءلما?قاتإينو

وأحد.الهءبادةإلىالط!بيه"ةوى!ادةبماورت*نإقمااوالأدءلانءاداتئل!

ءباد-لى%والردغالانحراياتم،الي-أ-دالإلهء-اد-هـ!نادفيفالأصل

لهإلا!!،ب!،باتقر؟نالا!سرأ!ذلكو)!ل،وقوام!أطب:مةاا!ر9ءظ

.)قافىالإلهادونممى)يهيازأإلىثماءبشداقيالحة

4زفاال!-مدات1.3تفسيرووأ)-!ثا-4لادتدجدا!-ةالآناوأمامض

.ا،ءودقدماءمتقداتو5

:4دثالهةديالأءدا

فإن،بثريةمصادر.قالأمووهذ.ف!ثالحدأصولئممحتمدمادمنا

.الاطراضوالأصه"يختاجلأيعدو!الحقيقةءلنامدى

حديثا،ءإيهاح!راقمااا)ق!لةالاثريةا،حلمشفاتأنصهء"شءا!هناءن

.الأدياندقايمرفوالهىدص!كاشاأنءلىتدل،اماتدتكهوخ!رها

ءجاشهـةاطب!يعةار3ءظاويادة-قديىأى:!ىالطناله-ا

.ءأماوالماوواليآ،حمل1)رءوز-!4اةوأو

اضررلهاو-هلل،انوالحبواليثرناثإءنء4آتصدونؤثلاع!أوا
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تررللبر4فيالمفراهـبلمذوانراالأد"اف3.عابكلؤ،ءيشا،-*مء+دءحما!ا

ألمحندةاتفىالانثىأنإ-دالىأ1)هـجل4ترفىإلمطيرجعذ)ك)ملو"قولهلهـذا

.ورء.اتتم!ح!أولااكىايم)تشرلمصااالمصدرمماالحية

ءرف1(ا)حثرى")ا)9ءدهـأدياشا4إفى3."اشمايأح!دالد!شورومولط

."4إط"أء:إدةاءرؤ:؟،ا:دقرةا4و!ؤأص؟اتااالحيواقدءا?-ادةا11!تود

كاروءمفاطإقيإبنهأم!ةةد-ناإة-خالتتضهوء-ادة!ذلكاوءرفو

إتألل!"يىا)،نوداوء-إدغ"2(ا"لاقاإ*تةدأتا!ذهلظأورإتليلافىا)"قاد

اءلأحباإ*ض-بجمىلىفىا!تهاأند!ا"-ماءنأو،اصهكماا)طوممرإةاءنأتف!

صهخ)ة"ابااآء!ثإولانهم،ذأكأواط؟وانا!ذرقلهلحوؤ!حفل،ب!لة-ثا

.،اب"اةإلىدا4عاعصدتقاأو؟اةدآبرداناطءوجمدنأنء"د!نجاز

ثا؟-د)،1تر،خا!4لبةدلبناتالحبوا"نا!قرةاشهحيماوؤد

أءدفىلا.بةرةىأء"دءا)غا؟دىغاالمهأء!ايقولحتى.ؤديما!أت

.3(لمأج!ثاإررااأءامء:ادصهءاءنوسأداة!ماإقرةاأء-دلائ،حى-واناأرى

ه!جمة:أكرا4أإدء!ا-3

إلىوبمودهاير-حالتى،البره!ثة4أالديا"ا)اث!دفىأ)ديا؟إتأفدمءنا

ا)2ءدلهحإنءررفامالآنو!*خةق!ا،إ،تلملأدقبل!ءثراطاءسأ.لقرننصو

ءلاأدح!اتوراأ-؟بيراالإبمخماعطأتقرر؟،إهاكممهحماناسه؟ناهضر

براهماألا)4"إ-بأبرههـ-4ا4أ)دياؤأتكرىالذىوافىالوا!دكا:د

3يء"س!ل!5أس!56!ثا"أم!أأ!هولكا5،أول"8؟41خافى!.!،س!.،للأءن"أة82(1)

إم!ارقاإر-حا)2(ضر،28

أ-اتجما.االمربم32آص)3
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بذ!،قض!ا،ألمحالقللالهاءمالديا؟ؤهذهرومشفىعندوهـو

منهم!مرجلإلىقنسبمنأنهاوالةحلالمللفىفىهـست!الشمماذكرهبذلد

اليلامعليها!مإ.لىأبرتذبا31مقغيرهلهقاوما،!ا!لهيقال

:)ءيي--3

فكرةقادال!ىاءثاويرثاؤصو،للبرهميةأنفعلردءنثأتكنرع

وأن،نررحواإادة1بهاشيمفى!س،لاإو-وداتبأنوالاءتقادالآلهـؤنفى

البرش.أهـته.اكىا؟تةاصهخعلإأارى2لدةضاالأرواحهذهمقحروص

:4ثذليوا-4

كااطرهذهوقادؤالبرهههضتهلزالذىمظاللونا!ملاردمن4.زاك!حر

أطبدتاتأنظامرؤضوقداكبا،ءن5؟لةطبناءأ.أحد،بوذاتاءا-وتاصبذا"

.ةلابره!بؤالمقدسهبيما)حهـاأورد1)ى411بالآناوركىوا

هـذاعلىتعاورهاوقمىئهادياناتاهـذهاة:إءليوابا)ثسحو!اول

يب.إخراأتحوا

.الإنسعا.قالكلكرخلا)،ءت11،:دب!دفىوتطورمالهاأ!وال!قدة

تمييد:

أءتودبهث!ربال!اشغل%ن،ناهذكرالذىالمبما-طلماةإسأءنيبدو

للكائنارظخالقإلهعنالبا-.4قدةالها)فطرةبا؟"اتال!4!ةءقونثهيز-

أقتتوأبعا!-وقةالخلوقاتة!نتمالترزجا14)صلإهوبا!ثمماشغ!-أنييدو

يب!+ث!الذهـتاطالىالمف!رتجعلءظصلةدوراتو-لال4م!"ءواصمءح

ء!وصهطاتا.قإهإلىالأرعإرإهضؤذ!-شه،ا2ومة:ت4ا)مماعذه-بابأ

اةزءا!ا!ةةيهايرونالأ؟ىإلىالأخوىالأؤحارإ*ضوذصشا،يخبماية

بةنضهءاكلءنمنزهوشدا/ء4أ*اا،"وسطاتأةيماة،.يهاأأ4لعما

،ولايثرتيطهمور"تممحولاول!فلا4امهاأب!ذءتملمماألمحضلوصين

تنرذلمكأوأحماروصاماحاأوث*تصاؤا.يمن..يموتولأ،ي!رمولأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ل!ا--8

ة؟و؟اح!الذؤ*ءدت1،"ظء44هاأتأاالعهإ-"ذ.)،علأشلاا؟فىفةس!وكا

.والمداركالأة!رلا-تا،فبر.ا-ةها%يروء:دا،ءثله!هذ.صعأوهـةلإة

ال!*ديةصقداتالمهكلفى-دضإتهـروا)يم.ااطإثع.!!ةتداخلأنإلا

أثص،3ا4أمه!ا*4.0فى!رؤدرمصاغةلأ*4اطهاهرظإت!"ةإذابا-نجر

إص!...الأن!أروواط-إهالمماروإ)4ا)صماءوإله

الخلقاخرددوأ4لاعيإث5بةالإ-اق5ءزا*قلاةلأندض"أسخ/(لةوإذا

وا،ؤممار،إمازاهـذهحولوأإ*-ةداتالأديانو3.ترت..الموتمع

.ر!ةبماأموش!هـا/اترا(لى4ت!وهـد11،"4)5"شكاوى-فءتأنا-تهاهيمذابرإنألأا

ية.أندإأاإ*خةداتاضرو?لىااتاءلالامف"أ!هص"ابردرا-ت!و

تتإف!لمةساءاراأتغإبىفىفاث*ة.إت،ءرةا-لبمر.رت4البرهيمأنتفاار

تهي!أشروأكإةمم!لوء-ءإيرهاتدوةو،ةا"ةت"افى4111ا؟.نوءددا،دةاالعبا

منوغير!الآهـ.كناةارززا.ن!يره!يمإرأةوأهـ"وداأ!ىكا)-"نوخاجط

والاجوأ.إ)-8!إت1،\-"ددالم"دىاالمجتصح!ورةتمضلنتف؟إ،ا،ثاجم-ين

إيا-بريخماءااةأرززابأهـئرزوغو.دىأ-مالداواتوالهادأتالمةوا

لأس!فاء4ادةح!لىيم!اة!داهـجةهأبرألواثهتإتاللهبهر!*ضادا*!أاقول

مايدهوإفيا?دمالملكفئةلىءس،4*)ا!ا-ا،ظا.ر-+ادةكلهاصمشهإت؟

الهولةلىالأكبر؟يساليس-قدإلى!سو.لطلةا)رو:بتةد-سمن.وروث

فىقال؟سثإوتااأ)"لمرءوصكىمبالاءتهـ،إلى-لةاةاتحواتأنبعد

ؤاللاالقا،!كآةد"س.راءمءنأ-"+7حأةعثاولا+27،ءأليادى"به3-!ا

..بونلمهسالما!زا"عإيمةطاي!!ءحماءرتحاكط.ضا!)!فداارو-فى!4عى

11با"-!صإ:!ا.ا!نأوا)*رشءلساطدوءقءمم!فداالملك-تيمنةلم

حفلفى-"إدسهإمداطقفىذاتولىو)يهنه،4أإإيم-ق!وقهإ"إشقلى

http://www.al-maktabeh.com



-917-

اأتورإصذلاثءنإمم!تصدالملكأنبمذايعه!نم3و!8أ،الخا-ةةةص،يه!ل

أ؟ضافربالأشطلا!هءخهالاغىقدهـةوص،اةاطوء:غاطإقت،!اقد:ته

.4الما-ث

صي!"ءق3.ثوأفىأ-رية4اطإيةفزتثبهافى"دفى4أط،سةوقصب

ر!؟أتذءجمية4هه،ءنخر-تاةفاط:1)مديدةء12صءتواحدغ

واللامالأبخووأ؟فمارآذ3؟ن3-برالأوالاله،ا)"ماهفىافاءءلى

صضحءقأ*اماوإناء،المحريةالأ-اسأثرإ*ضفى،رع،ءا?ن)الأ"-اء؟

والهـ"دبرلواوء،مروبءةقةا)سوأهءلىوا!:دءصر%-اءايرفىماهرإناء

!وجدبأتؤأمرهـا..سها!رةإكا!4ضم!افيخيإققد3-برالأالألهأنءله

:!ت"ول-دت"4الهةادوثواصلالر-ودءينإلىالهورعاىفبرزث

لارواحاو!أ!خالوصودو-دةفى!م/*ة-يى2اما)خواء!ادة))أ"دفىتت"زو

وأ-ة:ة-اجدااء-ءارهس!لا"!انالحىني*بدوا-يولالحى!دةرز*ززت!!

لاور:"ية.تمالأسرةيآرعزلم

و!ود5فىكلت-جلىالله/أنء.وأآ-6!اطءوانء:ادةشا!ؤلةثم

ءثد!نجازالأرواحإتىايمهخواء.وا،ؤ.4باطلمول51الأ!إحضيسصأو

عنةفىافىاةإلى(عا:داا!ديةأوة-د؟!-د)ابوأنب؟ونأت

اكرطابأولفح-فيرا

،4الهمبعصورفىخه!ث!ءا؟ال!صورأرقىفى4هـصىأ،صاطء"د!!هتماة

أ!خاصو)ح!ص،ماقديمالأءتةادوااطدتثتةادالاحإيناجكلقفؤ9اابمذ

اختاةوأوإق)1(حدالوالىالإ)4ن15الإإلىإ*:ادأتأه!هءنخثر!خاص

الوأحدالإ).4إالإ؟ا/.(أنبريهارالافياه!ذا-صاأنارر9أنثسهأ)1

.05ةفاتجرا؟ذؤلاء!اءاتدخلولردةا.نة؟ط!ؤ-ا.،إولطأ!خأنال!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ا--،!ز

إيمالاءليهقامالذىالألساسعلبهيماخ!مإثءنؤايموهسالذىاجالمتلى

با)خو!!د.الأخرىأثموبا

لأزاوالاض!لالهالتعددااإلي:اؤاثبالمظاهرحجيمبطالبإبدأواقد.امة

.فىولولاريمرتلاى411بدلاا44اطفراغ!هنوآمم!قىولزوور-تءر

ةدر؟عا؟م!تهةود!)42قد%لاى،رر43وأدقضاءقة-قي!ىلكو

.لمحدوداجا)1أفىعل!ياتقضىوالموبردات)س!ر

-لمكءثلة."ضهم،ءعفآينتيرءذمهينإلىذهـ--؟!!ومنا

ا)توءيي،ديانات31-ثرفىالواحدالإلهخمهيبآقرواحصدأا)(ءأاقيق!

الذاتسققوام)4)يسء!ىعضده4إدالأكأقىفاطقيإ:-اقايقاةراأنا

الأعتهادبلوتقاات.إؤثرواالآثارإت!زمىيةت؟ونقاءونماوإ،الواءية

ءلىث-سقضاءأ؟،لأإيةتاالصبالأديانالمؤشثنءخدوالقدراةفاءبا

صاإخفىيتغلغل؟اكا)قيناصاخفىوتتذلغا!11؟-رعالىإصرى؟الآلهة

وحم،وا)فضاهئمالدااتصيرا!آو0)4لأضدالذىوحيممه،اعلوظت

.،.بدأءوالإالإطدة

وأن،4يرهصأإةد-ؤوالاسةار-تبيم))تءرضأنب!اويحممق

فىءيه-ثاستتإ.-ى،واخلاقوء:ادات*قوشهرءقييىة!ن4علهآثتءلما

.،ا)!ل!طءنه!.ن!اص!هفىالةح!وهذاء)ىو!ودهاتةإتلوإثات!لي

الإممانإلىنيةالى*ف!اتهودوءةدسا.4أافكروألرج!عةديلوالم...

وأر-ىمقأهـتا-أيمونإل،4ية4انساذ4،طريةذلاثممونلأالمنزه

عل!اتض!نالمنزهالإيمانادخاليص-عنلا.ه-اءسأوشا-اعصصآدين

...بأناقوآايخدمارأىاهذا-خزينلان.الإتانافكرىاالتعماور
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:اأد-51لص:ؤهببرا.لشىأ

وءودهاتقررمن؟نمم4ايرهصاووأةتارتفىالأديانءلا?قار؟4يختاة!ا

ب!،يرجعمنوهن!م)1(ادا،دقيلل!خما:0064وكأاءإ:0084سأىإ!ن

آ؟اأء)2(اليلادقيلوخىمما:4ألفإلطيصل-حثبمثيرإءدأزءنإلى

.)3(ذا)2كا3+ثرأو

ز-4أتدوالذىالوقت4ءمرؤءدمإلىيربرحالأ!شلا!هصاسء8و)*ل

،ثقيطاأأاضهررو4زءحرأعدو.تعإدز-تهإإةابما3-:

؟ة-4براممطإ+"3.ةكاواءم3لمحابراأ-المإ1)!ز-.4ا)بره!تؤشاوس!ت

4/ا،فمم!وا)ح-عبانديا.!!-ذهوهر-عأ)برادةوالمعهودفىءكلاءتذ-مأ

ةوائين"روخمااصةمدتإكو3-لى*..شهـصتألبأ)ح--ثاهذهوءق!دأأةاإلى

ؤذين،وتةسرما.و"إمم!مىقد-مءندىء؟مرعالىأسبالتى،أوما

قصصوأ-لاقوخا:سواتوء:اد؟دقءقاءالهتداخب3ءإ؟اشه؟ةإماءا

11أض!.ضه!ونو،ابرهميينالدىءقدمها!أومانيناوؤوإيم-"بإوهـذه

وأضعأىوهـوبىاهما،"ا!الق4الإءلهالمة:،قينالآ!4وضع!ا

وءإام.مؤفىفىأكألى،الفيدأ"

للأوصل؟فأررقلابأنالقولأوالأديا!عصهةذى11هـوالإة-أت...

الح....لاهـسلحماء4ةلاا،نزهالإيهانالى

.27صءليشءحمان.د4قيا)ثسوالمذا!بالأديان!ا)

الواحدء.دوءلل!سلامبها-ااالأدباتفىالمةديى/الأ-ةار)2(

.601صوافى

.61العقاد-الله)3ا
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لا:اجما-!لات!اءثوالفديةال!بمتب

حىوأضات"تقدون4إ-دت3!تبء"ءلىصو،االةتد"اءمهميمونألبريطنق

زجمداباءماشه!ر"؟حمهـمءقجمةثا-ك!يموتدنفس!4،!برا!الإلهمن

دمء2فىالهن!فىالآر.!نالأ-ووأخبارتنىموأابما)يخراحآجاكا5"نجاسذ

ؤحهم،؟!او!مر-ضامتمسهياصهو،خمد،)ث!(صاقىوصإالم،يدلج!ماءقرجم!والقد

،صاكل،وأصالهم03!م3و.لاإص!ام57!م!اكى"وهكا،لات!ممعيماث!م

2،1وتدربم،لم!فى211ث!ورإلىأ"دوىاسذاجةءقإبداهاأ)ح!لاأمتدرجي

و!ةإلىتترقى4ألوءإلى،جماببالا!ب-"!ىأ/تجدا؟!4أدء!تهءناورفى!ا

)2(الوجود

ارفالم!ومعفاما)!أولس!!1"4زحمدأإ"شرةأو،فىداالر!"-ا

وأثهلها.أه!!او4اررللأراز))في-دا)ء-تبأشمرإجدو(لل!ارإؤا،أم!و،لما)نار

هـاقيلموكلةظوء4أورأدآودأدء-تهـوأناشهيتنهملؤ-مةز-حماص!ومما

فىو-يمضا،المناسباتا*ضفى-ت.سعاالآ)(ص-ي!أمام4اثم*هـمهاتباعأ

إلالههـوارهـاوأه،إ)"-آ11ءلا*!نءنفىتدءخةددغأ-ريرطتءنا-01

تمالأ*مرةوراءكاإرأ:اأي!إ،غنىأ"الدر-كرفىيتلوهو4أي!)آإ)4،أ!ذرا"

.،ؤارونا"الاله

.،ءنترا،3ألة!-ذاوتسمىوغيرله!أ))صعهس)يهمهورلالهقا

الدتأ-4والمعاملاتامه-اداتبا-خطقوثساتعت!-ا)يميمثصهلصمو

الدين4درامهفىمرجعأهمبىو)لحار-!11وطر-ةت!وش!اشهـاابماقو-ا

ناكت.برهماأو،برهمانا"نمافة-ذا5وشسهكماأبرصىا

.15/وأفىالواحدعبد.ا!د-ت!1،س!ار11(

.42صأص،دأيمسبرىال!ندأدبان)2!
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المحارفتوءمئاما!أ"!3ح"ه7ولدحمداأبرهـشأوإصرودا-3

هويئ!3ق!موكلة-،نيضآأ(وهىأهللهو4إإس!وإاأىاوا!.4أا*لوموا

ؤ-صيئ.إلىالآخير

ا،ولهيتءلجزهالة-م!ذا،ضاهأ!فبدرهـياجو!-ءوولأولااةءمأ

(أ!ش)المةابتب!ضفىالآ)42إلمطإغالأرحماخىثه/ء،الاتواأدعة

وصار-"4الد."صةاث"افىواةوس131باتتهإق-خا)يمايلآخر!حزهه:ثكلل

.(؟ااءمابن)/مطإر-تها

ةيداياجور،-ا)ثاقلا"سم)8-:4با-صغلالأصللة-م4إ"-باوماعهتم

لاتبتهاوا4أدءتالأولجزؤهتضهءل-جمث.أخة-يما؟ا-!4ءن،ه)اس!وداء

ستها.رمما4بةطرو4يئتلدارلتنهماواس4:)طباقزرإقيمإ.لممافالثا5بمزؤإشهلر

"قابينااقروايااص!طابقديم4ءارتةءقزرصاا)؟-ورؤ-يىوسء4و

.لضهـانا!ز"و-أقما41:فيفىاا!هـولأواطيناث:اأشه5ألةاسكأفيظ

4المأ-وأىي!اثه-االمصارفوم!-اها5!73!ول!ا،ع-إءافيدا-3

عةدتةأيخوراأغانتثملاصم:ز--إن:ة-حماتإصأأوءى،الث!ءسإلى

الطةوس)يمتعاإصمملوة-م،4فيالدتالمناصهباتإورضفىقاعالأجم!اتةفي؟!

4،ارس!-!ا.أصريةو4الديذو))ث!عاش

وأئاثى!دأدظ+جهةسهليهاأ----دفىوزث+ءل4/!3!؟ا!لابمؤهداثا!آ

لعلاظتبايتصلماخا!4يرةش1.إاحالأقووصدا)-حردقىءوالر.:خفارالاس

هاضكزو!ابقةكلشين))ء!الحمفاتدتحدوسأ:قىاتلىإياءوبق!تماء"!لابما

البرول!ين.?د؟فهـاظاوو

أخرى4ضدصه!+تجا

بالكستببع!مياحقهالأرب!4!-ةاالاا)محتبجمرء"إلىويف!افما
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وثفم،سىافيااالصيى،ا)رستابهذأتمم!موندر،-ئىؤفتصبحالةصدية

،،ناأ)هـيرراهو،تيمازأالات5كلافمينأوبئسمر

نأ()(:افىالواحدعبدءلاضور3الدذلكتقرر؟الص-5جودكق

،ن!ادباأيواوه،ايرهماناأ،وهاقىا-وأ"هـملأ-رىأ-فارأوين"-فرهـذين

لي!ستو،االف!دءلىةاتو-"اثسوح!،؟ساأالأرا،و،تاهـالفيدار

القالعمورءقمتأخرةءمورفىألةتقدأنها،ثاقم!الفيدا،أسفار.ق

الإصلية.أ)مدا؟يمهفاتةلميها"هـت

مفصلااسيرتةيمثلةاتوالتعاأ)ضروحهذهأقدمو!وفلا،أبرهما؟افا

كراثكاواسأطةواسحثفى-بمهضلأتامةءلشملتثو،ااجورفيدإأ،افم

ثرأسؤفىإليهمارجعأمءن؟انم4وءنا،ءاا)يم-!اثارا)كأالدتة؟"

.البرههىلدينا

الفف4والتإ؟تداعد4إواالأ!يرء،ى!ئوىؤ،الأران!ا؟س،أءا

نصاغعلىثشمل؟،4نيالدإءقوساأث!(ءاعاتهاعص4ء4ا)يماءليربهالتى

.احياةواءتزالوا)"سكبانزهدثتحلقة؟م2إليمو!كة

الأف!رعلىفيحتوىادبمضبتلكو!وأحدث،أيفافىباالأو،وكذاد

الا)-ؤءثجعلىءكأضهتقةطرر،نهث!الد-للثصهـاأبدتأ)ىوالنظرية4الفلممسص

تساؤلأت-ول،جورو،هـووأصتاذ،ثسيلا،هـو-لفيإينوأ!واب

قة،الحصتمثللاالتى4لخداتا0هـرالمظاو،الوافيةت!؟طقية،تهاعقلإ،

فىوتفانيهإلمكثرةءنا)شانإاوتخلصالوا-دءقالت!ددوصيدور

ذلك.غيرإلىارا-د

أو،مانوأينقوا"ابر!يةاانةالدفىامةا)1المةديىت!ال!بو.ق

،ارصأللديق-املاتة!يلا!سخوىالذى"رما-استراناظدهاما"

.)95!المقدسةالآظر(1)
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4!وشوازتطداا-4--الا-خماء-ةأظ!هووءررأءلاب"،تهو?ادا.دهةات

وعلاظتصلاقوأبتتروؤظموعةو/إت؟:ي!مد؟ينو-وا/!وحروفا،آ

قارر.الإ-مة.ونهانل!اخلقوال!ونةأنمفختا!تلىلف-؟-ث،ي!أس

المنزاةذاتالمة!سةال!تبمنالبرهميينلدىإمدا!قاباو!ذا

لهلإاعقإور:مقينا4السهالآ)43حدأ)فياء:بأنالاءتةادإلىتث!لالتىالخاجم!ة

.،أه!مابر"الممالمقأو)ثان

اصأوجمي!!بهلاسذجاألبر!هـلىيئالدفىللإاحمثينا-حالمرأ!منيعد؟

أ)جم!تب"نالأح!مابتدادهو،اباةيموةر!رج)4وشهـوأدينا!ذا

ءقدءخه.فىنةسهلفهء:دأت؟!-411الفىد

يخهتدوتارتعالأيهو،ظناماأو،،نوءا،4أصقدجموحءحسإلىت"شهو

،كامز)فهأنراهآكاالصدد!ذافىمايرلوأر!ح،الدؤ"و-4ءل

،)1(اإءلادسقيلءثاتا)مانإقرا-والى

163-161!!ا)-ابقالمر%ن)1(
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تفصيلاةأ)برهصالمقدسةال!قبسفتلات

ا)ببموجمىخ-لأإجمانارأ!-أيره!يةاا،قد-4إيمصبأثشمل

.ا-:اتوالوأ.خمقئينوأعبا)تمفرءكانبجالكلؤ-يررةو،ا؟:هـإةااءتإة

ناثرآوزد.ذلاثءنإثفهلهو-"رةلىإلأؤرو!اءنفىرءاتدعت!دولا

اكالى:أء-وإءلاأبأا؟ولهذهأ"رةىأن

.?اضهو؟واءآصاولأهص:ب،1-بمصىلا.؟دالةا-ا

لاجما!-اتدأجاا-م

لأإجما-خأاضا-3

لا!ح!!-صالملألأخصا-4

إقيإ--تد:افىكضبمم4أبرهصاال!قى-دة

:-4علم9لطمغا

بظورءغممال!ا.إين4ضاعى،انالأدروقاهـنةاهءإخةل3ءفأدرى)ث

الأئسافىالهقل)ظورتىرو!4فيالوحداثم:ا)يربرحالي:"يئإلىحدداكءنا)حؤدة

.4رزء*ارقىو

ج!مقيلا)"ضودءرفم!اقاافىز!4الو-ا-ايخةتن!ؤلاءغليمصف

فىاط!بم4ا!ة"4"ءولدآسءا"تقول؟ذلكؤكله-لداسبسفىالمو-دوين

فىاسطورةاالأناشهتدبمخ4فيمىإاالعصركانأيا،..تةالآتالا*ات

لاهوالذىحدلاهاباتهنأءؤمنوا"تودبين؟نالعمرذلكؤةبلصس!داالر

،أ؟4الأؤسا4اطصجمكلاوقيوداث!يصاالأحوسودهولا،بأ.ئثىولار3بذ

يترقنمبيةإولراطقيقةمإداهـ23ىإلىأوجخالوافىال!حمدا!مرهـاءوأرتفع

فرق)حضهو،!!غإس!)،ح،شررلاا4سهزلاق5سناأكيرخرىاصةأإ4ا
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(،.1ا&:ءإ!بن)ةؤفيص!امتدعوتؤ!مذهانبأت!أ-فءإ،12وأأرغاللأيزا!ذ

قياثقاةواافىضارةإهن!أور-تمايدةا!4اتطورقياهاصابأي!33-ف

ءنتخلمرةد.جمهال!امةدىالمالال!ةجملأنت!وؤتفى1-5اط"بخ"الأالأ!ذا

الكلقادءصها-"ولطوساء-4؟انالاذادمع-وصدالشؤا،،لالأءفيا-!"*إت

.)3(الهصجةءصورفىش!تءا-؟ال!صوأرزطفىلمالطوو?ء"د!خاؤم!!ف)

)!!وو!و)الاي!أاالأفال!قيدغ/شحاور؟إكن1411ءق-دأ03طيمتو)ن

ك!ةءدقإطوءا!:قياإيناجالا.شتررلملأن!ال!،-)(ءإىالى!-!دءر"ةبخلم

.ئدىأررووااارقىؤتهـا!ك!3*ةهوةا-و-:داإثنوؤبدا%

ءكالطت!علات*ير-خااإلأ،ثاءل-كا-إ،اكذتروالءنأحدخ!شيطب)ن

ضذصوامإح-خم"بقولها)مهادةورا!ع!،يةيمكأا)فيقي))ظلمقءتاإرو!4ءمرو

ألواحد.لالهإ1ي!انالاإلىا)*ءإدأتثإذهءنخيرم-إص-عا

د؟له!عغشهلفؤ*إ)ا!ألمحالا)ىت!ا)!.برتف؟-سفى!حد.ألقا

.ت!)3(إ(رو-5إءتضوتفىتىأشه.!اأ)"!و؟أرته

فىءؤطوءأ!11

،اصم+ةاب1هذافىصسوذ"اناحا-4ناسرالذىاجيةام!إلأأءا*نازإيس

.بتءلى*ك!خ%لالءنالبرهصكماينالدفى!تبا)ءقيردفك!رس

.4لياشاالأسسانوءإى.اةقياوةكأ.راا)ة3تبفىهص!ايرةقييىألهتزوم

تهةو.!فىا"سماة4-كددبعاللهبز-ثد-ا

ل!،ا)!رءقا)نةصرويههذ!زوإث!اا%--دلمط-وإ4اف-لىتامبادبم)خ!تا

46صلامقادالله()1

نأس!6لهـ3(ص

36س!.اةقالمرجع)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-918

صكلالموجودهوحدنهوثأصفياتاءتاو3.يرأساهعدةلهذكرتوإن

4هـهستوقد،4عهصدرتئاراو،مظاهرالااد؟إمالئطهذهممثلولا

،المطاقعلاالكل،براهصا"يةالغافىوهو،وا)تاتوا)نجاتلجادافىرو!

،الإ)،-4أ-؟لاص!اتبكلأتصفاالأبد!ا،زلىالخا)قو

.،ندراإ"بالبادةالأ-:اعيتوجه"هـبراهماوحدهوإيى

أورد!از!دااهـيماءنيةكراله!عقمترجمةتصيدة!نإياتأو!ذه

:!ول.45صأجبرىاأ)اندأدبانفىشلبىأحمدبورا!يم

ال!لمياالفوةذ،الآ)42إلهالأ-فاشىء.وموهـنصالأ!لو5

ا+4ال!اوأ)هـمه*واتالأرضقى-!د4أ،لياز!درتهأمامالذى

ايهىوفالهأادرهـ-و،إء*رىلثاا-ضم!والغاسأجم!ط

ام!حمابةفىثنةجماالمفقيرالذىو5

كداروال!4ةارء6واقتحمكداوف

ث!اماأفىفتا!ركما!ؤ؟القدراألءا!أو

24-ب-51لاإخة-دأاالجيش

ي!:فيوتا!لذا-4بصءألاءزا

اطر،04العجلةعلىوفا:دالجيش

ارأحب.4فياصاأيةءاأم!اراؤلاا-رىأو

رصامواءشاا!لأ-لةات4رإلوأخر!

إبىورإ:طلااندراهوذالى

اط-ربيومللضرءتة.ادية

إش!فاه!و!فونأس!4ونبرلاذلاهوا

اط!بلاإندراإسوء-ته2يدشهو

وعالهنهبسلماطت!!رؤات،5وأ)الارض

وتسه-دتخرلهالمرتع!ة،لواط

46أء!اع!،،ءال!هدساءقبرسلالذىهو

السحائبإيه!د

؟لا)4

المقلث
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هذها63ص،المقد-"الأ-في(ر،فىحدالوا-بدعلىضورالد!ويورد

براما.لسانعلىأ!دااأسفارتقولهاالقاعماتا

أبرقاووهبض،الا،صبثبرو،قصرأوص-وءأمفمسا؟ورالله؟اأأكأإ"

صلإحالأولىوا،صل،لأرجاهافىت"بةثاطبأصاا"روا،يا!الروتومى

والأخر،الأول.!أ،!الصاصلملاص!كا!5-ودسكلوجاةاادكا؟ةات

بابالاررب،غيرىإلهلأالىت!االلهأ؟اإننى،؟ءثاىوالموتأطياذناآ

.،والارضأ-"وأتاا3ءا

.،الهضدية4الفا-ةة4إخا3فىفىا)؟يرو!كلأنالربوأي!ولو

إعداهغيرامنالازلىالواحدأنه:ص:-إنهالتهفىا!ءدواءمقاد"

فى1)فىد،تاالمبالمدبرالمحيىالحى-ءيمالحىاةادتاؤءلهفىأكجإرا؟غإءولأ

.(،1)ءىء-42إثلأويفات(4:-ثلاداندلااوادص،دلااءن-5ذزالمحاأ-ءدكاهـته

ادنفباإيواوهماال!جمدا:مروحءنيخماهرأفىا)-وح!دءق!-دغصىحو-تءذا

تا!الفيد

علىوءودهافىالإضتثكاشااقو-د-عقيدةأىأل!قيدةوهذه

رأيا،)إحبرىا)ثندأدتان،نيفىصاشايدأ!"ورالد!ؤ"يخقل4أحة:ةاةاصنلى

هراوسطفىو)يم؟،أم،:فيهلية"أ،،!*أأأ5يع54بهفى!-"ينورللويس

دعواإذانواف!:مقبقرقياهاأولاتوسدجاناأرن؟ا؟وي2.ددابا

بكلعليهأقبلوأة!قربانإ)جمهبواتتةأوءإمحهأهةوأأو)أتميآءنإل!ا

ي!إقو"بابوالأش4الآإمساشأءينهمءنث*!بحتىصولممو-لماطةءو

))صهـشابو!ذا.صوداطإيم?دلد3-ورأتحق!يق!حدهاوكل03ض!(1)

-مةواةق4لاكا،:!ما!سفق"صاورإ.!هاا)ميروقبا03ءامإة"سةذ.ء .بى-!لصلا-م

.،ءرذولةأوالعهلفىمهبوالة
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الذى"سكمءبد!د؟4ا)ةدال!ندةإنت!فةمخاب،ؤلز،إ*مافولاهذاعلى

إحلنهة؟-مو،لأ-يرالألهاكذهـو!!لم،مكريصو"/ةولهإطىدتثيصل

لىؤالآ!4!وبابرلااببر!و!ا!صؤ!و،4لي4؟صفيإحليهرصكلووقحى)صم

الاولم!قامأظءوهءيرهلهإإلىامفواءإذأو،ناة!قار4لا!سوإءلالاتطما

أ"الأل!ز"إأوالأربابرب"إت!:يراذأز(1،الآ)47وإلهبا-صاألارربو-ملوه

ص:حأالى-واهذءإكماون)ا"رءكأشازلا،طرلاو"ت!ا)ظءلىلولاتدأ؟نأ

رء؟م!االأ)اأ4وصفأنة"لااءكةرواأف!3أى،المعنىثابرتأ"تبيراه!ا

بابلارارنجاوحدههـوالآهراهـ؟يسواوأن،ينومأءورهـاو%.و-ينوه

كأتا؟2إ-؟أ"اتوا،51سهال!"حمةا!لالهإصازاوصفوهذا،لإل!4ا)،وإ

أشس4الميلادؤءلطأتاصهحا)اةرنو-والى)1(أمرهت!تالآ)43وياش"يده

-ملأودأ)ةوحىءت؟ببةا)كأي!لم11:8هذهأز)برإلىدأأ6+4ا)-حزكر

ءنااأ)براء-ر!أذمماا4ث4أااواوتا،ح!وأإلهالآ)أتهـفىج!تواؤقد،4الي

ا،هـ4ز4صإ-1،إةءاأو"ا)"4يردهويمإ-صهـطعأأإلمطفيظ4!سالذى!وو،قىذا

وهـو،ظ3حاهـوحبثءضهوزث:و،ء!-دلأءو-تثءقههـابراؤ(و،أصماء

01
،()2المثأء!إو--يخمانكل"ب

ذلك:تفى-ير

وأن.ببا)روباإمث!ءيدا-واقسالمةزها-و-ءداأنثااعةةادوفى

با)خماورليو4إاهـض!!هـو"ااا)14!؟دتتها)ةوصيتد.حة:ة!فىج!-كازاإلىافعالد

إلأ!دوااقاءدت!ما)3ءود-:-دخا)فؤداءلمةوالأصرارا)"ةأثدى

4ثوزهـبم4عللطاتءفياثهـ-ذهةء.!ءهـماءصح4قشحةفى"ثحفي

.ا)يهبرىدأطءادثان84-47!انظرأ(1)

لسوصهف44إسهإفيلا-إريزفىسدهـوبموراءن؟قيلاإق))-ابرم1،ر2()

.ءد3!رهـيمابروأ
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قاءدةأووح!اصرنت4لأأ،وء!رهما!ءودللاىوءدإنزهأتدفالثو-

عاظم-وآ!ىوءحوةشاأىفىأ*اسأإلىتصلمغهااؤ"إ-!أوعءحلدين

ءلميا.13وصالتى:دىا)"ةااش!إورإءدة)ءاإداألا!حو،ةأؤثلآ5أو4ءتبيما

وقهلوءقبتا):و-ءدلو-وداص---عامم!ثرالهةو5هـذا.يانلأدااة!ار

15ء!روت!ء:ةطواوا-"ةث119وا)تددتضم

"ت!طوريفعرو4"بىءةا3هـدةرو-)افيإررد%سةأ-افيدأنيبنجلا

.لي"البماءكىانزعاتوأاءلأهـوابدضل4يبمأ"ن؟!لإا

أ!وصمنرب!ووحأ!ا-افى14)كأى)تلابى!.،ؤ*ارءا-!ثأو!%

لأنممميالأا!ءاءلىؤتحر:زرو!رتح!.013أ0د-وحىت؟تييادا-ل!4اإةفيإ)3+ة

،ا3-ثنبموكاأنءبزر،لهيةلانمافى؟صاءالوبرودص!ناهمابرناأزصوا

ذتقام،إقاطاوس!!؟ةسه،تهذاءن/في:ضو!!ادتهإقوةانماشا-إق

تذرؤلم!،اف:اهواطراب101،وص،-:فا"إلالهو،و،.صإدالهإلأ"نه

)في:ثت4أوشهأكألأإذأد3ر:لو،يم!-5جم!"رولهلاإء461أف،دشءن

صافظاثثاإلأرءااهبرءنثا؟88و!ذا،ن؟ءت3ووالأزص!ادم!هواتا

ا)دينفىالأصإهـ4دا:وحباءة-ا-ةء*تأ!ذاكو،ةإث"وا"إلاو!وءدد

د-لوااء:دءلىرتوالد3ذلاق-قرر؟ءلوثاا!!اء!بها-قيدلوا،ابرههىا

.()1اؤءو

:الو-ودلرحدة-2

الوا-داولصصدوت3أأ"ا؟--ههىااادكأإةدسهتعابإحأفر"-

اهـ-ودةا،انواطنروإتباتاودصل!ااناهـثحتهءستو،إ-كاإناتأخج!

ءنهإمبرءاو!ذا،4ءةا!رءفاإلا!"اتإ-؟اهـذعضاو)؟-حرهواللههوصسق

اكر!اوءا166صاإةا-سةالأسهفاررأ،ع()1
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رجالاياثوئظرالإصهلامىاخصوحااإلىأ؟-ماتأ-ىادالو،وعدةبنرية

.)1(والحلاجعربىابن4وخماس

ؤظرفىفيل،الدا.الروحبهذهوالأتصال،المطلقهذافىنالفناه

اكودرففى،-ياته!ولهدفيثقأإنتهصافىآأصهأسهدفآالهدندى

وبمذتتاللإلوأرقملص،بااكفسو..ثثاد،إفرطاالزهدالز!انقديمءن

.احاءا)هـوحباذمهالوالإا،طلقفىفناهقولر،3الجحد

البر!ىالدينءإيهايقومائاالوجودوحدة!ةتظ!ر،لتاالفيدا"وفى

والنفساللهبأن4بصراتاصمارخلالءقاءدللمجتهلاحدالىو-تضع

ا)صنهذا"العبارةهذه5؟ل0واجدسىه؟تاتال!وبميعنىؤالإة!ما

وجصجمروا)4ا)ثصوان،الأ-إصىاط"!رالموءودظاوراالأ)يمى؟4

طابلوجودالذلاى.ومظاهـرأهأصزإو-ودأتأأرواحبمواإلعاجم!ات

اطبالوان،تلةالاصالوحىحدةالقوةكلاثلأش!؟2ااباةان،اورإف

-ازفىإمستقرالذىألمجطأروحاذلكءنت!جر..،روالأضابحاروا

.)2(ا،ث-اه

:ا)فبوةا.؟ر-3

برهبينا)ئدءةامنأنلامافى3الةوالضحلالملافىرتاالثمهيرذكر

نفىم2كل(د،برا!م")4يقالءعممرجلالىذلكونسب،انبوةاا.؟ر

الذىان:،لأنهـنهابو-وهفى))*قولذلكاةاتطوؤرأصلا:أفبرأت

نأوأما،معقولايمونأنأءا:أمرينأحدكايئلمالرسرلبهيأقى

صوللواوح!هادر1/ماأتإساإمةانا3.ةادةةلأ-عةء؟نناةإ،ءمقولايمونلأ

.-!لالوالىكاعا"4ةأىا)يه

.163صإقا)نماالمر-ح()1

68ضلبىصه!دد.ا)ممبرى)إعنديانأديق!ءق41،43ص؟-!ا1)هي!)2(
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خروج!رلليسىماولة:إذ،لأومكلبيهون!لأةء*فولأتحنأإنو

عاهـلأتمنفكغيرإلى)،(الميه-،يم-ر!ود-هـلن!ال!!-احدعق

الصح!وال!ثر!ةح!أع!اأقيدة4معرةعلىلإة-افىالم!لةدرةادطه

أطالإنساالعقلضور":-نماقاءلة؟كاتفىعهتاقاث!سأعليهردوفد

أدئهر!ةإلىا؟يةالإفو!ا-4.،ا)حاء4والهداية،ال!ءل4انعرةءن"عا

ال!لءحة..بأ

صلوالهالإدراك.*دةقدرةيمثلا0قررأنق-،عاالصقل،نألمجاأصو

ةسكل،والعملوالأتراءاخرولأ،بأ!احدثأإمجمزة"4حديفينةثل3

وال!اكأيقإسارامجددموجةإلىيخاجبدؤه!ؤ4إلىتملد!ء!ما

تعدفىتو!صافوأبدأذلكءنت--حنىلاو،صاالهدإلىصلالموا،ةقيم

ا)؟)نفىوجد!ازضلا،وا)مقولأركا،دءإةشاضوا،والمأرقأسالاتح!ا

الغرضرويغذيه،افىوىيرساونهةافىتصوجا؟بمقال!قلءوأرالإز-اق

د!"فىأوللعقولا)نبوةامفكروؤررهما4لةتاذاكءلىليلوالد.الذاق

؟ةسه.رن!ل!ااذ5ثأنالهترلط

الله.شرعإداركإلى"هةولجصجتصلأن!مقلفلا

،ء!تم!ةلدوا)ند.والويل!ا)ثسنفىواللهتنزيهالمطتصلأنت*قللأعا

.الأزرأدجمغلافرديظظهوحىغيرءن

.الدنجوةيةممرموالدىأد!وىو،لرسالةواالنهوةإضروهـةء-آ)*قلظ

صالة.ا)رو

بعداثاانحرعلدللا؟ن4همبللبربا)اتء4ء-ذاعحانانهرثبولأ

أئبو)التدجماع!أهل)ومنةولنفسه-تافىاثكراوأن-صوضاا-!قاءؤ

.؟فيلممةساتاأالدرافىساصطةمن4؟افاا)طه*"852-0512!!2-(1)
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صورةفىو!ءزافهعند!قبالرسالةلأتوكم.4روطفيهش-طات

لهمويم!ق،ا!اءءنوتنها!،أضياءإ5!أصلم0ضاب3ءجرمن،ا)ءصر

حطامءن!!نزء"صدفتمرفونء،!واطدوفى)2ميهينو،خا)ثشأ

.)1(-المجاعأى-والإحالوا)ثسبالأكلءنواست!نائه،حمااله

:حاولأرا!-!ته-4

افىء"4الأرواحأنبرءىا!أالأرو/-"اسعخالأءتقادءلىإبراه!-4ايص-هـح

إصاإنتةلة4فييت؟الذى،الا-م!!هارةفا5/رردققىاحنهاو،إوتبازفيىلأ

ن!ا!خ!اإلىاةأءأرفى--دإلى-سءنمتهةلة-طا!اوهـحذ؟؟ضر-سد

براه!ا()وه-وعه-4صدرتالذىأمحا!!إلىا)*ودةو!،الأخيرة

به.والاتصال

ى!،4الإ-ص!افيالروح،إنالاعتقاد!وا)تنا-غإالاعتقادوأصل

!يبمالاضالدةة)ىثموءق،أصلباز،ففموالجم!دوأما،بالحقيقهالإئسان

الجس!ديصببالذىا)ورناء

فىالاؤضان4يأقيماأنأولاأظر!فىوءلتهبالتناسخالاء!قادوسبب

النقصءنروحهيئالبم!وذلك:سورةبالةأقيجتهيستتبحأفعالء.ت-ساته

دورفى،ذللا?ن:ىيةلهأةإن،ا)شسهاءأوالض!حادةومق،ا)حلأو

روحه،زيها-تجنا-غ،تا)ء4أدوارفىناله،الفعلذ)ك4فوقعالذىحياته

ضق.ؤسادهاأوا4أ!اصلاع-سب4فىاصوأو4؟ساذ!أجىادفئسراء

،4الناثأصا)ثاونتائج،أ)فا-دةوأ!واكاا2:31نه5الروحتتط!ر

الحإةشدور!اوا؟غا،،ببرا،كاالملا-مالءسضحدةا!ط،ربم!او-حون

ما،كار40بكلها)فكرة!ذهءنبعوونو.الديا

.263صء2)1(
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اثالوولةأهواها4تبئاء-متخرو-!ا!حدالرهـ!أن:ثائ!

وإذأ،-سل!افىوجودهافىور-لملأل*ن!"قوأادىأ!اا*ااإتبطةمر

دعافىجسدماوصثورةفىفتوفاةاذا،لزستوفى-"قتزدادولط!اكا

للانساقدقىولأالجولطز!خملحتىأكنا-غ-.لالتوفىتأنلا!دكان

.ا!ا،!ر!)تتصتنطلقو،روتىجوما-ىوة3ش

نأالنحو!ذاءلهوخلاصما3الرواللت!صواللازصةا)صثروطكلاشا)

صطعةدورةة-كل،بقأصا1لالاء!ش!؟"اءتر3لا-ذدافى!عاط!افىروح11

،.(1():راشهالدءق-وإه!ءتوحللىت!)إ-:،امانما

كنزلة"ير!يينلدى(ال!دءا)ألارواحوقيوالاشناصهخاوءنزا4

؟اليهودعندوالأ-ءات،حبيناصهالدى%!صهوا)-،ا!-لمينءندالشهادة

-إتها.ى-بدوايكا-لى!لم،.ت،!نا)برمه!*دا)تاسخ!ذاك

ءإينا-قيق:لقوة3.ت؟امت*وصع!!تيأةضبأءذهؤ،والييرشديؤو)

ع!دتوتاقال:..ابإاهذافىكلء3ءسجمنضيشآ3-بمءننوتدأن

"س!ايقاقضاءاأتتإن":أصهة!نابينو،فأال!ألءلىمجرض!لارءن

لارحوعةاذهاذا!بينلاو،،بموقئءكافنولالي-هـاأن!مةاء!،ءؤمنا

تةابرعلىإدأنالأفى-شددإنماو،متغيرةولاءا؟خةخيراخالأتوزإنءهه

ءوت!باهاأىا،*وخدأكتمولة2اوالحاش!!اباإلىالمافولةءنالإنسان

.،ألعورثما)بدن

الوصدابديةأنالنيفسمنءرفوا)قتلا،وتذ!هـكيفةلهوه!ال

ولأنار،ا-ةماروألأ-:ف.ت!إةثاممابل،وءدم-إفإلىولا،ولادقءتلأ

ء-!إذابدنهاءن.نتقلإيم2!،ا-لجب-أيخرلأوروصه!أءاه،و.1تحرؤ.أ

.64صممبرىا)الهضبىأدتان)1(
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،تبدلألنذرغملىف!خلق)ذأأللباسإ-تبدل،؟ذإد81ش3أخرنحو

تلحةإنكةت،يعودلاوإوجدلادإةقر-*تملاأحرىفأا:دةإ"لم؟ولو

.)1(!الح...د3طيرتءولودة-كلساده)ةزعلرقيا3دوالبدن

ا!كلدوتتدحصاباوا،إكوأبانوالإ؟ا!*ثا-قيدةأنوواصح

منهافاإوجود،ا؟"-وهـذا-لهص!إرت-ق!ةدية21ا)*قبدةفىج!تاوكى

ذأ5وتيضح؟ء4الصحياءا؟زإيمانوالإإ.*شهأدةل!ة:ش!4م!صورةالآن

:)"4التااتأ)ةةرفى،ونالأخراءالجزءنيثضاحدءندأكثر

الله.وهوالأولكلصدرهـاإلىالأرواحعودة-5

مماافهايةنمافىدتكلو؟قوحصأنر:-هـ-مرلمطإ4هصالبرا)*قيدةكما2-أت

هذ.أحدالإأسانوهادام،اللهوهـو4ءتصدرتالذىالأولمصدرهاإلى

روحه،ءتورةإذا.ءيىبهـىاد؟!"اتءاثاءرىماةإن،ئ!اتأكا1

يرهما،،باءيزاجهاناذا!هذا؟نةتط!ر!واطولدار-تممرءنو!ا!مت

تنطلق؟ببرهماألاءتزاجيقصدونو"بالانطلاقاطالةذ.5ءنيعبرونو

القالىوحعلقيودايعذالانفصاللأن،طلمحباإارقاءأثاعندا"طهظرة

التنا-خيقءأرعلى)!عوداجلإلىاقهءنن!صإتا.اللهنورمقظر!هم!

.العامبالمطاقرالأئصالالروحيرتحرإلىاىاللىإلى

.والنارإلجنة-6

بالتناصخالاءتقاد4خاصايراهمةإهعنفداتمنما-ةدمحطب"-ايمون

الةورةءذهغيرونأخرجزاءصاكيلآونلأأ،ل!ياخاإلىحالرووءودة

علويبثالتساؤلإثيرالذىأنإلأبالتهالأتطلإلى4والنها4لأتناص!ء

ذلك.؟!زأناتوا4الجىفىأبرهميونامتقدانالغرأبة

53صعردالحايمعبد.د!سقيق4الهندتالفلممعكل4أبيروفىأ)1(

ب!ما.وما
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يسمىا؟مع:اناروا4ابئفىالبرهـصبينتةعةثارحاأبيروفىأقيول

العااىؤت-45وواسطوصفل!لموإلىأو)ء4قس!،4دةمهمالعا!و،لوك"

اطياتجمعاى،يركنا،الأصةلاوالعا،4الجهو!و،ولوكسة"الأءلى

الأرصهدن،أصهةل!ى"فالرإ"ه!وبماوريزلوكيصأأم!ءىوت،%أنموهـو

هذينوفىلل!قابوالأسةلل!وابالأءلىو،طت!اب3للاالأومهطءاوأ

دة5!-بكاروبة5مدةاصخق!مامفإمملااء-زيستوفىيقالاخير

والقاصر،اليدنعندةوحدهاءروحلارءكص!احدوكلفىحون11و،11"مل

قى-لمرك()آ-هـثسمى(لوكا-أنمإلىالرسوبأو،الجهإلىا)مبعصوءن

إلىا)تنا-!إألفءاص/+افىوحأرات!ردد)أناءأقءثرواط:وانأ::اتإوهو

المواتبءلياإلمطا!ا!ةالمرأ-بأدونمنتدريمءلىالإنسإلىء.صقلأن

محلىعقالم!فأةمقدارلةصوتإما:وجمينحدأءلىفيهوكوكا،الحصا-4

الدنياإلمىا؟د)أأنزمىدمبم،بمنمءنء!ا)كأصثإءاو،والعقابابالىو

ا)ةبا!لىهـترددجممءقإ)ي!اوالعا؟د:حمالتهأولفى!أفس(الجة4ءن)

.أ)()لإأصانامص--4بهلمغأنإلى،اناطتوو

،والناربالجنةالإيمانوء!دةالتنا-غدة-ور!!ناكو،.قخموهـءتا

العصلصزلةالوسطىادنزا4فى-ممونالأولى-جماش!مفىالةاممهاحؤأرو

الجتة()أ)ما"االمنزلةإلىهـت!ميئاطيرأرواحذهـ:تاما-وؤإذاوأ)يمسب

تجسابا،والاأ)مهلفمة--اوىءى:"ءدةبهالحها31ءاجزبثاذ-توفى

فيها-ثت!وفى(جهـنم)السهفلىأ،يزلهإلىؤتذ!تتنيرإثسأأرواحأءا

3،تسالت.والاال!مل4قيهفاوىءؤ5*دة5سبمات3ماجزاه

ينأخردمي!آإلى-امقلينأطيرأرواحالأرواحوزعرذا:حدو

والنباتاطبوانالىتأتقلينالشيروأرواحالوسطىا،نزلةإلىشجعأى

.وهـح.ذا)!ضاسخ/1زهـرجحم

.9صالهنديةالفليفة)1(
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ءل!محردةو-دهـاحلارونانيموهـذاءلىاإبرهميينءفدوالةارفالجنه

أا.الدفىنانويمو،ء!"4ددةمزقتبنويمرنانالبلق

نبذكل)يفردونووأحمائهافاتهاوصافىأخماتعددمقبهثرونوم

ءث!رةثلاثء!اابريروفىذكر،ألفاغا.ينو4ثمافيإلىحهاصلمونصتىمحلا

ي!ثنهطمنوالزوروضاهدد؟ذبصلملا(فرو!)لهخصصتومابأيمائما

وغاصبحقركيرالدم)سازد()رودةورالناصوالمستهزىذدعلى

..الحغ...البقروقماتل3ء!إكيروا،الناساحقوق

والةارالجة-4فىلابرههيينأخرىمذاهبضهاأالبيروفىيذكرو

).طستجهنمأنءنم2بعضيراهماوهذاإ-ناسحباخفاهالاصءتاا.أهوالجز

اط"يرانفىالخاطىءروحوردد4الإخرءنالاكأطاروغيرآخرشبلئا

.)1(والنبات

1)قد-124ت3فوصءنيظمرو؟أصلهافىأبر!ميةكاشهاظلديانة

متمرفةبعضزحمهاوقد)الوجودوحدةصفوهاعكرمنز.توسيىنةديا

الخالق.1للا!الال!؟ناتورءوعالأرواحوتناسخم!لحلا!(المع!لين

التةإصةعةيدةمحلهاوحات،أالأيامرعاىتوحرةخيرتول!صة!ا

يمونأنفرءب،لهلاخ!ا-4ؤضاءفىالوجود-مل!نبراءماأنبنص!م

(الو-ودوحدة4نظرت)ذاتهءنوبصصىإرادتدإقوةأالعالخاقكأيرأ

والذناءبالحرأبإوصاةفاالمدمرالإلهمنه!ا.حم،الخالقفسهوسى

نهوثهأالإلههذاتركولو،؟لرءيمج!لهإلاعاجهآلىش!ءمنيذرفلا

161صالواحدبعل3-!ورلادالمقد-4الأصفار)1(واجع

بعدما.وها95صللبيروفىيئالهند4انتو
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؟ا)شهلهإاهمالبرءكاا؟؟ثقودلىذا.ز-!نوءنوالأر!طات"والشه)فةإت

.،فيفةو"الإ*لهو!وءددصاؤظ

بهادلوا-في.البرهءىينالدفى4الملأصلمىدالو*دترعقهد!عنم!تا!ذلل!و

،ليفتو،"الإلهإلمطم3ءبادبمصظمالآنا!بر!ه.ون4ررلسو.الثالوثهـذا

الأنيه*منهوأ،أطإقوممأوضا-ةخهأدىزدنهأفيزصونجي.*آأماأصهإ

أ)-؟ءلةا.طاةة4أراحىبا

الأكارةمضإلىدأل!2-فادم"ح?دهم4الةداعهأ4ىةستوفد

ءنزاة.ونزدركااقماا))"قرزصءلةالأ-صروءلااتأااص:وب!!وداتبراوا

وتررببرون،12ذ!سيحر.ونوال!"إد-ادرجةءنب-مر+اصهيرالطءن!-يرة

ئم.الجراير3أكهذى/ألها"تعرةلا

الملازكةإلىأوالآ!4إلىبرهزاىالأصنامء.ادةإلي،م3+ذاكءس!و

)ن!ص!اأووضعو،صنعمافىواو-مة،سينالقدأإلىأوك!أمموااإلىو

منهاصاوأعماو،إ)صهمزماترا-تلافإكأإفطةمض-5اير!يسومةقواءد

أ؟رهم!فىخاهـصى2ال!فأرذ3،؟بيناوالقراتاث!دة:ا)جمها)بواو-قرصماضااسما

.ق-س!توة؟لا

*ح!

بتدخلتت!ولا،م!.!ه4دةوال!ة4وا)-يزإتو-يدأأنءلىيدككلهذا

نأءلىيدل!؟،دتيةوردةرا-حمنرأتاماءشلإلىالبماتهـوأهوائ!م

نءاضدةاتكاإذاإلأالصأ"*و،امورأتألةاموس!ؤصعلأدةالع!تطرر

وسطا،نزهاكويرد-ودومقخمافلاالوحىىتدخلإذاإماالهثرصةم

.المادىوا!افالة!كريةالظلةمقخصم
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ا،فدس!ةابرهصييناخببمفىفىالحبادات

!-مىلذامال!ااهترالأ4ابررهصالةةثدةحول4ءهـصسبق2(يتفح

ق)!الخااجالاسواللهفىالفناءإلىاهالاقيوصالبرهمىينالهفىالعبادة

وتخدمإهألاقيهذاتحققأىالأمورءن.بحثأنالآنوءلمياالمطالق

ص.ال!،هـدة.

:مالصو-ا

تأدر3إيره!يةانأءرفةامنهثارالا!لىإوادعوةالموماناوجدذانج

الةوىفوإصطلل!-م4اطبواذالشهوةحدةءلكسريساعدالصومأن

ءلىجميعصتهففرأهـوحالتصةو.الإؤممحانءر،طر!هاع!ضعافإوؤالجسه

.عدةمها-باتفىا)طبقاتبهصأوعلىاطبقات

ع!ي!مطلمقالذينالدينرجالط.قةعلالصومتفرضأنهاذلكؤن

اليومينوفىوالصيفوادتاءلغيفوالرالحرا:لفولأوالبرهمانلإفىامم

نهأألىذااةدسة3ر!اص!ةأفىوروىؤرىثميركلءنءشربعأوالرلالأو

،-ىالجةالاتصالسبووا)ثالأكلعقييادكفالشمسأثناءممموففى

واجبهـمءلى!ش!رفلا،إ*ا"ااا)طبقاتوأمانياالدلطه!اتبايتعلقةطماوهذا

بمنازلهموؤتت!كون1)ى4لأطمصامنهإ"ى؟خفاعلأا،مء!مءربل.تقدمما

الآتيةطيم2إحدط!متأمادةرأغيرءلىبهاا)فدقم2ءإتوببا)ممسهوف

)وم3ار8،!+هغ)إس!"نجا-اط!قةكلنوماأنينزووتوجا،بها؟نتالتى

وأصم!روالنوماثهـبواالأكلعنايمةوأن(البرهما؟ث!نمنالهينلرط

.يومكلالأحمرالففقغروبإلمطاكص!ءروبءن

الذىالما:4ا!وأ)!يامب!ضءلىالمفروضبالصياميختصة!ماوهذا

الشمى.3سرفبمنا-بة-ؤدى
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ولب!،أواةلو-طوحكأدمأ"أأليروقذكر)قدأماماالمباموأما

مواقتهااختلافإتختلف،كثيرةأنواعالهروذ3،صرصا4مضشىء

(.)(4نيالد!!اومنامهالظصيئ

فىتعوالزهدوالورعإفأتقشفيلونارهميينأنا1)"ول4وخلاص

.)-بأطرممانأسابكلتهصمهـوأوقعا؟صمو-ضىترعلى-!ملونوبمدةاطءاة

:الصلاة--2

الراحتنكلنالأب!إهينءلىم2إرصو-يمدةقيجدو-ع!سبماوالصلاة

منشى+يهملفاض!ا!ةوبعدا؟تخماأالقها"ةإن!ا.سالمفوئالملصةتين

.ردىهشءفىكللا%إ)يهاتقدمو!!41اطهذهضسوا.فيرلمماأ

الحج:-3

فتطوعال!وامأم!البرهمافيينءلىاجبةوءند!هـ4الم!ظا،وا!خوزتارة

الم!ظه4الأصناماحدوأ،ةاولادالطا!رحدأجلحاأقصدأدتوهو.وفضبلة

التسبيحويم!ر4إإوي!دىأ!نماويخدمب!ازءمآفتلالمط!رةالأنهارأحدأو

رأصهويلقوغير!4ا)-دزواهء4أيرءطايتصدقويصومووالدعاء

شا.ينهسووطيته

جمهث15ءنهـا،خرىأيادالهذالمثنببر!ابرههىاينالدمفتملو-4

بالقلب.يتعلقءاومنها،لموت،ايتحلقماوصثا.،+مباطتعلقهقىأ)موم

وعالاءالملا:-!وخدء4ام!ةاأهـ!هاؤنم4باروالمتعاكأ-ال!باداتأما

.الأءهـاضا-ترام،يةالاأصااةأبواحترامابىنو-ظيف،البرا!"4

والفلنة172-)07صعبدالوا-دوعلىؤالمقدسالأضفارراجع(1)

إحدها.وعا013صافندبة
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والدءواتالأورادقراءة،أ!ههـ!اؤن)!وت/1ا،خ!!!4)إمباداتأءاو

وأمرهموإتشادهماطد!افىوملاإ:14)ناسوأ)صدقوا)شبيحؤ!الد

ياءإ-؟براتركو4الفيمتةواأهـعمفن)قلبر!اك*إقةأ)مباداتماوأإحروفبا

.أصدرااحازثةسمعاصاطووجيم،ا)؟أقولزوم

ئعامرلتا

!-اتإلىالمجتمع-!مألىالض."ت"ا!ةظم)الهرهـءىالدين،شرابحبرزأ

.ء11الآنيمإ"اءالأغااتتةوبما4خاصؤفظاو،زه)!تةمت!او

"وأمم!ءا!ينوزواا)فداصبذلك:صءن

أنثأحبثءاءةاتخأرمناتاسا-إققداهـ!اررالألهأنإلىتذ!بة

فا)برهمانر!ين.جم!ء4ءتكاصءوصخومق،خاصةءأ.ت*4ءن4ءأبةص

أءثين-اتوا)ة،4بماءنذر(اطربلجا)رت!نإحمفنزاو،فهءن!ا(لدارجال)

مه،قدءقذينإ"بىاأووا)لمفود!ا،!ذهءنوالأع!الىة!بمارة11رجال

دثهـفو-!سب4ءإ-قىكلءيزلةمجس!ب!ماء-ؤالاصالوظا:ففمو

وهـ.لهلإا?نجزثهـشأءتزيناكاثن؟اإ-رهـ،ؤيا!ءتأوا!قيتلجيكل،الو

والمنعالمةخحقو-د!مم2ؤإ،أدثايةاالوظاءفومماالوظاءفأرقىالهم

مر--4أدتلهـوالذىالذراعءتيوؤين21دينولايهثفتر،والرةضأءةولاو

4ؤظلمحاوااها،د"تاضاءنالذود*بوأثفايةوحماةااطرا؟فضاالوأالةمن

وا)*مالذهـاعءق!ص!-ء4الأقلنجذأفىاءنالخلوةينوللةمسا:.!ينالأءقءلى

المن!درينا)مث!ردراأءا،وإ"جارةاالأرضوشثونوزإحنعامالأ4دإخريام411

وظي!4غير!مإراهـكافاجمسالإله--مفى"زهأ-طهوالذىاتدماءن

؟خ!ماولأء!إ-أمإصىحم!لابخىرجسولكءحذو!م.ؤإةلمطقاتما)ساءدء4ا

ءنة35-ةيرحاأوفىا،-وددو)ا-برطؤاابىلأإإهمذاطلارالاوضمهرامصلأو

الةنىدقأ-رىأ-إءوفىور--ادنهاوذا"المسمجرديقبرالهند
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4أودتاإرو؟إر!!*4/مدءلىالمضءوذبهءرإذالىإلىثيرصوالر-س

فى!مآتظموأالأرواحدبء.افىستةحهو*بالمم!4إة4ةد-!!برالم!فوذين

اشثخوو؟.4ذبمساأضرى!4!فىأوالآبمرءن4شكلكوكلفىسظ

.وضاتةتهـمكازواررت!و:"غمةةاءالآءقاه!الأ

ويرى"ينبرعةلىقالةوا،!ذءءنيقهفماأنغاندىصاولوقد

جمنيسوىا!ىالإسلامنظامإينوبىكميحولالذىا)*انقأنإيروفىا

.لتكلوىر!إلاح!أءلىحدأةضلولاالتاس

اءنديةأ)ةامع!فيتهة-مفىأ:يروقىارها3ذؤرء-4أخرء!ءأ-ةات:توبمد

.1())كلدهاوءا19ص

واجباجازوااإ*ةبرحتوالآسرةا!الزونظمأمتتثسبهب!فماوع!ا

ويعتقد،حةادفا.سدس?2إلىنظرح!االأعزبإلىو-*ظرقاد!كلعلى

طانإكخبطهةكنروحهذكض.طءقببدوط؟وتءقأنابرهمونا

)3!.إسامن

نأتدح4؟زوبمتخاذعالأوة41تاالمرأةتا،?إى8الالىالىظمهـذهوز.هح

لالرأةتبيح.؟أ*ةدافىذلكاشترطإذاأ!معبالأمهده2الولديلحق

اتصاليضاأوتاثح.حماءةهـو-ثاكانإذا4مىك-"لأ-!اوجفيالاؤصال

فىيشهشكوأن،بإذنهفي؟ء-ة(ولأد)زوجهـاكأقنس-بقوىاهـجلالمرأة

شب!االافمتراكهذايزالولا.إضوةنوا؟إذا4و-اصأتواتج!عدةالمرأة

الزوجا!زوجماتتعددوأءا.مناءأقءدةفىالهندفىاطاة.ال!قتإلى

ا!!قدسة.برخبمضب!مباحتهأؤقدالواحد

176-175عراقدسةاالأعمفار)ابم

01-9وفىالواحدعبدعلى:دالعالمفى4زوروال!الزوأج!4)12
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ق"روقةلأ-تجزاوجحتىالفبقاتمحكلىةقيوداك!ثيرالمقدتصشهم3ضعو

.)1(أخرىطبقة

ء-لاقلاا

حالر،خلاصضسققاىأبا)كحيفيةالبرهيةالههديةابىاداتءلخه؟

ياةاطالاع!قزء!!الحرصةكانإضاأاذلكا؟خ!صغيت.وانطلاقا

بملتهفىيمثلالذىل!الفاالسلوكعاىصاطركاناإ؟الدفىا)زهدوعلى

الإلهى،ال!لىعصطة،التا)ء4شوالها)وصاتأسأ-اعهبةثمائمعئرة

جماحكبح،والفهارةوالأ-تةامةإقناء4وابالإح!مصانالأسا+ةومقابلة

الغضب.ا-تابووالصدق:روالص،داا)ةاتودر،إواسا

الزوردة12وصصال!تبومما:أتا)ء"أالرذا؟لاجتهابإلىبالإضافة

و"-مرقةوقهمصةوغصببا)"،ساءحهز:الأس،حق!خيرالدموصهفك

وال!اثم،وإ-!اتالم!ظمةالأتامفىإرأةاوجماعناازواالبقروبقل

وعةوقوافدروالملأ-يالمىف!4فىطم!االزو%4فا!4علىا،غضاهو

ع!لاتفىطمعاالمالوإخفاءالةفسعاتوالبخلوالث!حوالأجدادالآباء

وا!ات!مفىا.أ،صت!يروالأثجاروظع.لناسريو!أقوإحراءا،صى

.)3(ياهمرطغ!و

والبيروق124-71عىالوا-دعبدءلمى.دوالمجتمعةالأس)1(

ها-79ص

اقدسةوالأصصار71صللإروفىا،ة!ديةالفلم!حةرابم)12

18-018الراحدعبدعلى.د
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افضائلامنصير3إلىتدعوابر"إء2فىالر!يةا؟خلاتاأنيبدوو

،وكللأالدينعدينهى؟طكيرءنوتيىالماوى-االد.ياإ)يدءواقاا

أصابتهاثمور؟44نيددعوةصلأصل!!اأنعلى،ايدل،رذانجلءشور

غ!إلى4أمتءمرا4أخفرةااءدةوووص"ضاالناساإينزةرقتفأ!بررايد

هحالصىصالدينءن!اينهـىرذا؟لكلقذلك
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ية):وذوا4هفيلجىا

لابر!-:4ديدةالحيأ-لا،رأو

يفلمقؤصما4خاصؤللبرهه!تينمضاد3.تينحمى34أهـوذوأاط!-4ظآست

ذفيأبرححمااصأ.قهامالفاهذأل-ؤقد،4سال!تهو-مرزبعاأط"قىأبهظا!ا

وءأءقةبأصه"بإثا1وظل،لماإسة"دأدهاءتعادت4ظارزءاحمه!ء-تبدةإلى

،ايروء(12،أحىدهـءاإحانمصأشفيمم!ء4أورةأةاهـذهقاد-ى،ت!خاصأ)ثودرا

إلىا-فسأزورة-ول!الازان،إ:ذا-و-اها5وثازيمرواأطث"-4الحوكلأقاءد

.4طقبةوااص!الوفىرةذو

:-ؤإتا!!ثواويراء2-

رتآس!إكاااثشأل!2أ،!،ءق:ءسأءترامهـ)وت:خكر

،بلاثثنأ:ا!هـ!وراأموظلىز.دأدإ"وفس،واطربتيس!اأبا

،ؤعهظادروأضهأت!)طهةو

شثونءإى

ت!كل،لههدىا

!ء-4إلرفىراخ"آ،ءس-4إ.:وفرةاا،لاذو!ااحراإلم!رؤضلأءياو؟ن

تتيالرصفىبا)بررهـثله--مح1أ-هـب،"كاةذآنإلأوا)زهدا*"ضلو

ابر!روا.-ين.ا)حتكرهـاإخااأس!رأر!افىوا!وض

إثىءيث!*رولأ،إشة-4لأيسب*لهحدإلى4إهـاقبافىي!رقة-؟كا

نأت-!طغ)أىإ-؟.لمالهقيأتصى،أ"لادافىقيكرولوذهب،-وله،1

،4لدءوا:أصه--اإبئالذءدثلىخهوأهلتهلم%ءسؤ:دأ،ق4دءوبمايىدأ

عوةالد؟ق!ذها.أورالذءيئادووا)4اءالأءروا،،دوكبينب"هوضذتدءوتهوأ

نيين.إ"رهـمااءلاأكورةنمازء:4ءنأمبىةوص!:لصس.مماتعبيرا

ته-ا!افىو-بمق527ت!متءكأؤهىصس!4في!!أ(صلا-ودءو-"وظات
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اءثني4وأن4لل!ءنيداع،وءثحرثص!611خر؟ا!ااء!اويرأنإاطيقاو

.)1(!دآقديمهـذهـب

المقد-4ديةأفىأا)حتب-لطانءن4اب!!ررت"+4اطءقا"د

بقالفرهـو!ذاأنمنه!:ابا؟!4اءثاوير!ف*ةلم،ءإكااوخر%ت

الذينالحاقدينشأنذلكفىنهيفأ،!ذافىخباو،البرهـ!انيناءأ"!4)ر!ض

تضلوعاثىه11يرفضرنا-وافر،-ةو!مءلىو-!ماربهمؤلهد4اطءلأ

خالتأوأبهرروخلايوبردةأب!او--اقر!و!ذا،طةدهـمصاءإر41

طبةي!صاحب4رةضاطأدديئب!ذاته"ا؟وس!ت،ا)حون)آذأأءظم

مع!مارش!الألككلةب!دبقأأول!!الآ!ء!أمورؤض"أ-ينا):رهط

طهـيقاإلزهدولايزال،التناسخإالاء-قادالفيؤلاطةدراعواءاف"ألمتقدة

هـونبمرر-4لد،ادتفءنإ)"*دلىلزءغء-ضا"ء4أ*ارش*اأ-لاموا،.فيرا
.ء.

وضع!االتىإ*4الأرأ)*،ودءندء14إ)**فو"دم.اتواطث!رامالىوؤمله!11

اءترفاهـذهإتا،4اقءأروءلى،وا)روثرونأشهانوهـو-مفااتأر-وا11

؟..وا،مسا،154-الجأملة-شءوواا)إألوث"دا؟ة21ءد:س4إإأإ*يىناب

يخةلأز-ااأ)ةطرةممن)))ثةوددعىأتهـملم!هـاكن-مدإجرهماةاطبقةاا-ترمو

،4ل!لوصاخامأللان!ريممه-رجلاالأ؟ساف!والعقلالألهءنلاؤصتخنى

ينادمثرو؟*4الأراتيناواطوا-لىةل:)12!اترو5.1اء"إرإلىأ)ت!إيةخ!ضهةفا

م21)ثةآ

لأو.بيناا)ةرلةاء!وللأةالصتفع!!لىإلألهار.-ص!!كاد،ؤأن-ورل!صبأو

الهندوصىظامالونفىا1)رر!1)طبق!4اخة-411-بىءه؟الاو،)ضبهاتإ!رونيهش

.اتءاستثاواثزاشهاكأءة-!يئاليهـ!،1ةتيصاهومما

(131-701صثملبىأصد)211ءدفىادحةرىا،ديانابرحر(1)
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انالرصخاصةإلالأ"ةاحةجما:أونجمايةاعبرو.بلالانتح!ارواباحوا

االهرىأباحوا؟اروبهزاتبعراالذين

ماكسءبادةإلىغى8صض4ا،ءه.جديدواع)إرراصرةالمابم-،وكأن

ا)جمصأ-4أنلاإ."غهـ)فرقلأ.ءىيواكالنظامأؤطابءنوغيرهمول!يمةثن

تهاعهاأفيدأا)فقيرةاب"ءماتظروفؤ--يخلوااهلإكراعل-تمدلملأن!ا

الهضد.فىو!طهمالملإونص

ش!إولأ؟ءنصاله-سهقأمجالبهأ!اءىوؤصصت!لالفقر4الماكأكمبأما

تبامحها.أءلكثرة-اءدمما.شةالار3قهولاكجدالدولإدقارفىتسا!مأن

ءن،بىحى؟حرتأفا-دةءا-ةي!صدصاقدتزورة-44؟لساظلماركسب

الطبةجةونياالأدشاأوهـاد4بمم!ا1باتدثأشه/ولأصاإ!ات!اويانالأد-قد!ا

.!!...لمةاءوءحةأكغيرالمجفمهـاتفى

ية:والبوذبوذأ

علىصكيرةمةاءأ!"فآ4غفعا.لةفياهأأصفةد!نابوذءاتاجوأ"ا

الواغبمرارةاف؟هـاختلطتءورلهالىت!لاتوقد،الهملاياهخدارت

الهنديلادوجودمميم+شالذفيأنزه!دأوكيثهقبرجلاقئص!اطبقى

معظمو!ةضون،4قا-قوأعديمف!مفى""صرنوالذبن،أيامهقبلحق

أهةنح!االاا)نفسعاقأفيكأا4ةنيالدتاكأملوالوعظوالمناكأ!فىأو،!م

.-اط!ةءنأ!با-ثا)أضلوينبه

وث!*ر4الح!قي51اجرىورافىومل!ةرء!هشهديدةتاماءلىجوفاستو)ت

عللة؟نءخ!!ما!ما+وأن،4اطةايىاةه!-ست!15بياا)ء!اطحماةأن

وألا!ذاءالب-ثا.وروالاأطلاقءجرءازقرر"تنيضىلمحاأ!ظرداءت

الزاهده!نو
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عندما،الأسهذافىقيفاكركانإنها(ويلزإ5-يرويهاأفصت!ص!أتقول

ابد4.وتلك5:-إماء؟قال،بمرأبنا:!وضدتلةاءزوجتهأتباخه

.،ةصمهاءنلاءفرأخرى

قبتوأ،إبتغا-امومظاهرتهعشيرإناءأغاليل،ينالقربةإلىعاد

واعقابرديدةالصلةه!هبميلادإ-!نفالاضاثالرشهورقصهـ4ظو)-4

نهأو3"ةؤادهلجاع11*فايمالروحىوالألما)ءلأعاثفىامهزقظجوتاما

.،ضزلهفىال!إرأ:تعالأ-أإلمغأر-ل

لىحهإةإ،12لاهدسماالتى142،رز-يا-44إظامةذيمجرأنعلفصصم

"4!دؤقإتحق!وأكقاءأ).!مة

قدشصبهـو!تزيلقند؟ورءلافرآهـا41شزوغرزتعإل!تسالة

3ذاء!د،الرضعاءيهاطفلهذربينوورأنز!ة،تبابها!كلفثلة41؟لوردة

والأه-ير،الأوذهوتمموناعناةأقهوت!اطفي11بصلألنظيمين!شهر

صآوخرضلرهلىوآوأخير،ذايكءنشمهو-ء4تيةاظإءتاخرفهو)ءن

.اإلعاإلىوازطاقجوأدهواءظىا)-اءأحالهندىالقها-ضباهإلى

خارجتوةتا)ص-حا-فراإذحتى،/رو!دغثمتهقيالبلةتلكفىسهار

ذوا:به!فهزماحوعناك،رما-!ر3ضةت!ءلا%لوقى،تهءصسيرأراضى

ثم،"نزلةإلىوبيئ-صانهمع!ساثاو،حا!4كلء"4أءاررواك*أ4

،ا)كيابوإياةوتادلأعالفىبرجل-لاوزت-التقىحقسيرهواصل

فىحراأصع،4إذرالدأقالةواكلءتنة-4يدقيربذال!دهخمإذاحتى

.محهـ4طاءاور4ولبو4بهمةا

جلإ(نتأمنإماءاءفعلموتةواط*لميثنلهإساكمهوىإلىآإ:ص4قيوا

ومابكلدها122صاال!أتار.!خءو"ق)1(
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مق4منطةفىالح!ههقءدد*إشكانوهةاك،الف!دهيابسبال!الملالبين

شفويآلدلونو،الإممبط"غم،-تلزءاةلمبآ"ت!المذالىيذ!.ونو،الكهوف

ضليعاتاما-وىب!عوأ.م)03إوراءصإ!!ىءن)-ظر4إحرؤاءني!ملدبما

باطلموليق!حاالوكادذكاءهأنغير،?هـهفى*4الصبءاوراهع!ومفىص

إيى.تدمتالت

يكنوا،مرؤ!ةال!وة/%نالأعتقادإلىإةدءااءفيذءإلأ)،ندىوأ)مقل

ا)ةفس.بذو."!ا.ا!اوأرق!!هوم!اأىولإفيتابانزهدءإيم(الحصول

اعوذصيتهروص!إ،بميرا)ة!.باورمللص"ا!أسآم!كوه!ا،رؤاخااإلىالتلاصذ

بنماو.ررقبتة14)فوز!اشهروورأى4ء!يرإبواتكل؟عهلملك*أنييد

ء104هومماالرغمءإىكرفيأتءاولا،إتا/!وباذهـأيوماتفييسيرهو

أمامبرإسه،ءش!يتهءقأؤاق!!ا--ى،فيأة-4وءءنءاب"و!هء.ق

.الح!4إلى(صوللاوية11-"ر4شهالطرقهذهاصتخدامسهخىافةيهناظر

تعذيبمواصلةسرفضهالعادىالطعامإ-4بمارفاقهأثدةفىالرعبلق!أ

ابدالعقا!مما4!ة-ضةأية)بلوغا!الول!ا!خيرأنفةقنهأذاك،؟ف!4

سليم.جىمفى4التغذث

والحصرأز؟راللادعاىمطقة4غرا4بغرالفءرةهـذهشلوكا؟مت

القوةيحق!طريقالز!دفىالأءخةادءنءاويلميراثضدبل-

وضرو،-زنإةصافىدهى%راإلىاوذهـهو،-للاءتذهةأجرؤ-الصرؤدةو

.بم!ردهيئصمولجو-إماوأخذ

سبيلفىيثمقاءمنهفا،دةوم!ة!ةءظمفكلةءيمهطرععندم!وا)*قل

قدرقليلاإلأيدركأز،دون-بهطءأى-خضوةأفىفىخطوةا!ةوزأ
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مع،4بةتجنعلو!ةقه.ثسهيدرك!وزإذا،أحرزا)ىادكأب

لوتةاتجلسنهفا،ماتالجوماحدثهواوهذ،4الم!اشبالاص!تنارةاساس

4لرؤباراك*وب!ذااإذو،،نهاراحدأارلىجوإ4ءظه-4ظلدوفىحىأمامه

طيملةجلسأنهيقالو،وا!41.44يرىأ?اةنهأنهزلاح،؟4يل4ا)صافي

.تاهرؤا)"الم)ءهـلمغمقاثم،شاممىصمير-ةرضاليلهونهـاره

حتىهجروهالذينت!صيئهءناليحثفى-دوهناكلىنجارسإلم!فذهب

الغؤلات4حدقيفى-3لأأةثادوا،يدةالجد4/ححادأيةئاوأذمهموبمدم

أواكاممقهرون305إيهاإوفدتيمدردعىاألمحاءوو،اخابموألمجنارس4إ!!يما

.صهـ4اطهونتصاإ

:4ليبما

ضاب3لىفىسهو-الهالذىا)-وال!ؤمالىهـكافى4ابدااتةعةو13؟ت

.تاء49،ب!كادةأ-سلاإ-اذا5:ا)-وؤصهض!صا)فه

!إف)حشه،ا"ة-داأبواءأدنا-خرفمحاولةءإكايةطوىل!!الاو!و

ءإىطوىالمه"ءهـجالأصتطلاعحبءن-ا)توعقى-ك!يراثااكألا

الذىتحال!سالاستفا،ع-بط؟اكأرءىاكأرا)ماات؟-جهوأاداتفيان

يختاماكا:أحوناءشم!اصأمتة4بر!ساولانقلإطحمااثرو!ليساءأن13

الا)تزأمأء-اه!هلصهورةفىتجلىاإذاتؤ-يانن5ذلكي!ادلعا!ثليرا

يقول؟)فرصالىاا)مبرالى،ةلفى؟4صو!4رهناحمالااواخرأكانالذىاءلقى

.(1)(لزثوهـ-

وعاولاهـخمامهااكةصمءإىزر3اةدبل"الىف-ى"تإ"ىأالههدىفالم!لم

..المتثو!4تغباتهلىإت!ودإ)ةردأ-4يعاءاكل%نءىا)"اوءلى،يدمرهاأن

.124صأهامأح!تارءوجز)11
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ئ!جن.وكايتهمتاعبتهلحياأند!خية!ايفا،المرءص!ح!ى

حبؤأوءا،شر!ءق4زثلار:إسيةلأأش!!شذالجاةعلوالتلهف

؟يماثاو(ؤاإكراؤيةابى+اصهاتالأحىاعنو%جوبمأ!3وأ)ض3وأتا)ث

الشح!ىو-بحبرا"-ااعلىؤتا)ء17)ثهـاثاو،فىنالأاوىش!أمفااطي!ودفى4ء.لىا

لأفراراليآصا،+اتخالرءذهنواعأءلاشرولمب11ءنولأبدةإ)-4وءاا.الد

اإرءبلغ،ءإماال!فسوا"تفيتؤأرمامؤإذا،أش!جا:إاوإةأجى1ءنهـن

خلاصةزلك،الخيردرجاتأعلاويىأ)"ةسكىةاهأى"النرفانا5ا-ت!ص

جداخفىمذهـبأ،أشلاولا:قا؟لالزو.-.!ذلاثلء+إثءذهبه

ى411لمقيالاغر1)فسهإ4لمةوعى-4افيلممأولةءصلمفىأقتد؟دل9وهـو؟قيظة!زوء

ت!عبلأالوو،ا&اؤ-44إةأضرباو،ف!/لا-وزواي!رواوظرفيأناءاساتدءو

ابر.إإ-:إنواللهسؤوفالآءرة4ال!برانه

ء-اشهـالااب!ا،4إكناة!اء!بمو-اإ*ء.:ذ-ؤأمءلااول!ردريمي!إ؟ته؟ن

ش!ادالةالم،هباداخل-كمايزول--صهخا11ذءنة!كادماأتإذنجمبةل!

الأرضإلىغبطال!3!لمهأنإءانلزاذلاقفىنررةقدواكدأهلو؟ن،الناطو

وأعلن،البوذا"سهىتتارشهخصفىؤت!سدن!اوأ،إلةصأواتزيرءلى

هوةأءلىد)يلأىيغاوإن،اتأ.وذواتمخانهإوذأوأأنهءمموتاءاتلاصذ

جصرعةخذتأ-ق،وجيزةترةة-"،زاوبملا!ىبنةتحداو،بإلاةقيلنةس

افازبمسبألا؟ان)دذومع.لهءنحو-ط-ج4أاط"اءأبرالأص!اءنا4ذخه

لجركواأنالأقلءلم!عطي!وناالىامما؟ةو/إتزانواءدتةا-فى.بموءرى

،افانالبذىتقاطرأ،ءح!بابهثةبمو-إءا!اناممادوالمةصءنئمهئا

ا،هدافوءإى4الذههإ-ماء4الامهءلىأرالى!ءسءلءطوىيقأطر1و!ذأ

بفضلهو،!ا)شريفأ-حيمغوا،الصا؟بيوكالس!وعاكما؟بالصاا-كللامواصا؟:94

ؤممحيانءلىاكفوية؟4مصرإاالأهدافنحوقياهاظ،رو،الفىميرفعاشا"ئم

آ!وها،اطبئايمالتقىب!ذاثي!شوأ،أط!ةإتااخاءاإلىوذألزقاالذأت
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4افىح3.!بإ1.4وأءإنه،أث"ناهذافئ-تجهخأ)ىوالطةوسإلمعتةدات

قيع!دأضاباود!و!راالارضهـذهءلىاخىءاةكمالهصهبقز؟-بارةبساورد

إلىيدءومولأالأ-لأقىالرقىيفىءننظامإلمىأتهاء"يرشدوهو.إدا،ثا

افيوذ...ةاءةقررولايييىلملأاء4لا-يمثمسا،يانالادكهافىدين

و-ء4الربتهتجرءلىأخرىرة01"أو4امرزاءلاحصولهعاىتهدءوؤصس

دىاطؤقوءقالطر،بتهقيرءق،!ة-كاؤدءهـتهافاظبالأإكاالا؟حنأ)ى

.4طريةفىبالسيربل،يات؟ا)تظركطيرلأالحقإن-فولو!و،إ)يها

)ءمعنهبانةسحهتمفكلاو،الالهءن/الحديثبوذاوررنلم!ذاوءلى

الطبيعة،وم!وراه4اللاهو-بالب!حوثةملماكلوفاشى؟رااإأوتااثبا

ذء5فىيخوضواأنوزوار.به!ىاأينهىوكانا)رود!فىت!4الدزوالقضايا

فىضفىباوت(سصم،دةمجردقيقةإاؤصاءن-هـالهمعليبخهميوو،الأصبهاث

اءاط.وصطف!ماوءووكلثو""ودواء،مأ!،2

أبجاإلىاء4قيخمهاأ!-شن!رلإانجهإلىجااحبا؟ا4ترابوذاو)جمك

براهمةاقيأح!يانانهف!راإلىالأقياهأوالألهاهمالأجلومن..الاقات.

الإلحاد!وصقوص!إلىععوه

اض!4قيظ،3،ثيرأذلكعلىبمبرلا-قررناانسبق؟النفسلإن

.يوذاحاتقداللهروحبأنالقولإلىالبوذيةأتاع

جديد:دين

أ؟-؟رأأ-؟رهااإلىأوالآلهةءله))غجمإلى،وذااتصاهءدمأنإلا

و)!دمتد21فى4وذ511"ثاتاسرص!فىآزوص!؟.آكان،ووأ!أء-إشرا

4الهوذثيتهمونإنوداءنعتير؟نذأ5وعلى،ا!نود!4آحم-كارصثا

ا)هـوذيئاضتاياء،ت،؟ءتهـمولأ!معلامجاظونذلكوكلح؟خلا!افى

فكفىت!يفلكل،3*إ"ةاخصهـندبنالأتتلاط!ذاءننتجو،!يةلبربا
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يتسعالذى،جالميىناجناهـو8وأمذاهبؤاتياالدأخىكلوتؤتفكيروكل

،،أليوجا"أ\نءإيهويطاةوتالجيعفي"حمقدات

الا-إ،ماحي-واءمجاولونا!دمودعاةإرزرص!ناءنبز*ب3وهناك

إءثنتالأواح))-شلاةءكاءن!سثرسنأءليناو:دأ!قاا!!قول.المذهبب!ذا

أعتبارهاء!ا4ا؟رتإلم!ءأ-وب)-كليتعصبونلأن!م،14).وذالفلسكل4بهذه

مراءبلاقدره!زوقرفعو!افقدوالمعاصرينالأقدمينالأرإمينعغمر

.1()،أحبرىاالع!قلة51جرأن!اوزصوأ

أ.!ا:!ا:!!دالبهـذيةا.ثشاكأ

ءإىنياالدوالفهقاتالعلياالطبقات،ثين!وذاحباةفىا)-وذيةظثستا

لم!لمطاناهـكم)ممر--فيما-اؤيهاواجدؤقدود"ا؟ءوواءلأءراؤاماطقياءأ-وا
ثءزاتهممعاءنتخاصازيهااوبردوؤق!دونالآخروأما3فإطوأبرهماذكينا

.ر-خقالااودمايالاصا

زكراتز!ابد.تإذ،إوذاوؤاةر*د!شتىبدأتالهوذيةو)ممق

ثلا.5الألوهةوقع5-بةأجاال!اسلها!كلداأتونجو

سدءنوأتهاعهووذاذتلاءتمكل،أبرالبص!ل!قضاهابعدأنهإلا

يىإخأأونالآخرء4؟افبالاءشإماإلف!واتهذهءومل،اكخراته!ه

.إلمتعددةالهندةؤآبيننا"؟له!-اواحتلال،وعبادتهبوذا

ا-!ولتأنبعدخصوصا،-ييتأنالتعا)يمءذهللمتماإمد؟ذو

تقول؟العا)مث!د!الذبناديوكأع!أممفملك)بهء!لى

017ءصا)ممبرىال!دأديانإلىوأرجع07صأقه)1(
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،ط*امماوءصرز"4ثمالمند-?4دامالذىآسو؟ا،لكإوهـوايك)وهـ-

ث!ر!اإلادهقوةأنوأءلمن،السهلىأب!أيرإوأهـتم،4أ.وذتامذهبز-لجعت

عصلإ"بطريقةنالدنادءفىؤتوصا)ط!نفلث5"ذسةءونالفةوحءله

ال!اء4إقوالحدااتا،-لمث"الأشه-اهـوأسىوزرعالآبار!ر،مماية

الههدبأ!إلىيةإمةاوزارةأثأوأ،4؟أصثالأعمفاب12فيقىفإىأتينأ"ساإو

هاتوضصا"-اها)فأيما!!دةوا!زذ،اطاص*"وأجنأسالاا،علإكن

لفاتإؤانقدعلىيبعثهمأنوحاول،أليوذيةيمامطا)ثيثاتها؟لةيةخير

في4الد)):موث!طلةتأ"..اشأترىأحس!نوأقدأي!ملد1،-يهدسؤإء4الدت

وظرءى-لشهميرإلى-وتلمزتررير4،3؟ؤألملوكءظمأ-أ-و؟لدنمق

.4لإصمكندثواوصيا،ن

-!كد)ملذا،جهوددتوأصلءنورأ:4ءقيخافلمآ-وكاواممن

فىمجيدةذكرى4إظعهاح!4أيامصافتحتىتهوؤاءإىعام4مثتنقضى

"ممهان:فةطاأتكا)ورد،والأفىلالال!زقأيدىب!اء.ثميتالتىا!ث!دالاد

هضةمتا،اتهضياز1أ!!رماوا)ثهدىابرتمعءأوا!فأءلمىومممايةهماا*أ

ئفوذالتدريجءإكماتكلوصوتأا-وؤر،بوذاإير)تاأدواما!لى

الهندو3.4:دوال!قاها،ن!اال!لم!ا؟ت!ال!دلهةلإاوأسشدت،إ.لادافى4ذاليو

فرونوب!د-كقيداوأءظمؤوةأضدأفاظواا.ظإم!وأصب،)3الاعداىا

أخذت،الأخرىإلم!جوأراولعاحدأ4اتهمااراو4أ)ءوذتزتثاتازدهريلةءأو

نءا31بيرءددء-ءذةء!!اتسا!ة؟ههمالبراخذتوأ،ءبىط-م!حليشالبوذ

نءبعيدااكداحدودخاسجثثرتا،انبوذيةأنبرءيى،والأش!لالمور

تايىيحغومو-ز.ا-دهاوءا137صكبرىا1ا)،تدأديانرابرم()1

،،جدهـاوما0!457ا)ثسقيوا،ذاهبيانلأدوا،إمدهاوما021ص)مالعا

صى6فكرىعد-ا)ثنديةالدراما4وفب!دطوما66صلاحقادواقه

بعدها.وما
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،بانواليا،،برس.ما%ام،وصهينالصا،دإلياإشتخذا!-ىالطوائفسلطان

.1()إ-وماإلى!ما.!ا؟دةبةذا:وائنحلأ!للادو!كط

:إقولاخلاصة

هص4بر؟تاآاء-واأأدياسيمضهالتىالصورب!ذهاثير3ش!رأليياةتى

الإنساطظلممنالإأ-أنأور-ثء*اناةا!ذاجةلم8.توكا،!إوذأو94بمأو

الإنىالتاصغ-ااىااإخجددةالآ)كة-حا)يمبا!مأو،4وا)طهقيأطب!قاتاباصم

إلىيرلونال!ثمرة-؟ن،وء!وا،4ئفهاوءرفثسوء:حهصمفهمقحىإو

.أء!أك!وتشصعأو.از!اغرة!ايرالذىالآله

ج!خفضوافر،لامه6رونةسانل!اايخاصونأأ؟شواءذيهاألحماوزدو

اغرفواأو،اتلاما3.ثرأوأسوأ4الةإ:!بمأتة-كا،،كاب:إ-404الآلى

ير!جا،ناهـ3ابخاالناس-ءاةفى-دخىلأو-أهكر!منتبم:أندواخاابهاج!"ءا

.الأ)تزاموسر،أممبرىا4ةة41ءقذحثوتة-اءلالعة!لؤبضت

لم!ظالذىإثقفاالإزسانذئماخاعةحماثراا4قاالإزسان!الولأ

لات-!اؤمهظمعلىالا-ا!4ءنوجمزهانة-ثاءحيةا)بوفيتنا!لهإ-ح!و

اناضج.أا!قل

الإأسانترتذباوأن،اطيرةهـذه--تغلأنا)ءبرىالدولومخماول

المسي!حيةأنمدء!نوس*هـمبذلوننلم!ي!-وؤا،ا-حالوأ)ما)ماذفىها،ثردد

مما،قساكءويدعونوجم!ون،وأكلامهؤاالإزطنحيرةالة"لى)زظدرة

3قمراعاىالكثيركدزوناديحيينإلاان،المحاولأت.في"قويحاولون

ؤاريخوعوجز،ب!ده!وما137صال!برىا)+ةأديانراجع)1(

بعدها،وما57صأصرفي"اوالم!اهبوالأدتان،/*دماوما013صإمالعا

6صفكرىعد،االندبةاالدوراماوقصه،ر*ده!وءا66!!لدعصادوالله

.15بعدا0و
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.ال!هـسهذأفىعلىال!طاءزدرةول!كثرللأزوىأكلبةوا،4!اإ-"*تالحبعير

مجهلالذ!الا-لاملأن..!بالعجاوالمبمولاتمجهلاسا:الا))*إبدءفا

فىصافىالأفأمقلاءنتصدرالتىإتس!اؤلاتاكلع!،4العلإباتالأ-ا

ولأ-أبه،أتة-!اأ!االهاشارتالتىته!يرح!وم!االحوععق*فيهلأز!ان

أةتدممخضيئءناط!وماتهذهةمجزت،لما)!اوثءوبث*وب!اأدلأفر

وإلى،4والأجماييةأ)فردأط-ك!صادوهما،4ألا!بلشهوباهوالثر

يببا،سايدإؤأيفلازوأ،اديةاطتلاهسن!باالإفانيبوهذايئضقأن

فيطءن،المضوىوالمادىبا)مطاءالمص!وبالعقلىوللاكرأه،ا)*ديئ

المتقدمة.يةا!فىالدولرسلالمبمامثريئ

ه،ء
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ادسالم!الفصل

ضوءال!تطورفىيةة!نطرن!د

ال!ربهاءؤإهعت!دإت

زاتوالأوتامالاصءبادة-)هـيمإبرديئءنالعربافائر

ئلالقالافباضتأساثهاوأختلافألاصءامتعدد-بى"العرالمعخقداتتعدد
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ممبم-د:

إ:ودومعتقداتاهأد،قدما?شقدإثبهنحوءلىذ!احرإات-يدلم!اوجدت

لكل؟ذحتىتاتةألكلثيرةالمبوداتظاو؟يرثءن.كز"سالم!قدءا.

احدالرالإلهحقءرفأحرىآوةوداتا،"وةلة،الخاصرمعبودهاز-لة

هـ-زامظا،را-تلتوإنا)+رب-4ابلاداصفىال!ربى"اإيتقرباكى

ا)خقرب

الاءترافخ،مةالعلبعظاهرءبادةءحالأص!امء-ادغاخصةا؟

والأطدةةلقوالب!الحامون-كرواءقالعربجدوومواحدوزتفىلق11ء!

فى.الح.والأبداعاطاقوا"بداهلقبافىا-قرءنءحالرسل:إرسال

الفكرىللتطورتبحاالأدي!نتطورةف!ينقنىالذىالأمر،ةواص4في

الف!كرةهذهة-ادفيال!فى!ظ+ر،أ-ا-يامقاثقافىاأوواطصارى

-:)ن!ا3دحمأثو

ط2ذا،توفيوارومم!ابو":ءثبالخالقوالإيماناشو-تدأن-ا

!رفهأعرطاصصحاالوحىأريق2ءنالواردة4ا)ص!مبا)هةيدةثخصل

الان!اءوأوليةإ؟:ساأبىآدمك،ةللأصةا؟-افا!رءاىوجدمنذالإز-ان

الوحى+ءذااتاةوينالذ

يةأطفارلأ-إظرالرجعةيةيمرةرجمة1؟(حرفةالمهال!باداتأن-2

.4صخاببي!4-تطقىلاو،ءد"4؟غاةتقترنلأو

-اثهىلأاصءهفىتدخلأوالإا-انيصهحماا!"ىا،متةرأن-3

مقلأبدبلت4ينهىوءابه(صر!وماالحوالإلها-؟هلايهنزاةاا!إ11إ:ف
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إضرىافائرفهـفأوأويه)ثوصءقالم!تقداتهذهينقىصصجوحى

ء!ا!كث!ا؟العربهقدماهتقدات4دراسةءكا-بمثفالأءور!ذهكا

..ء!يخرود"ءواءوتدما.تثنا،سءأقدهم!قدات-ت!درا

الصحبحة:ا-"ادةاءنالر.بانحراث

ارربادةأعقافالانسرصورةبوضوحا)ص-بقدماءستقداتبجمز

.4!الوكلراءفاكلنوخثرهـاواطبمإرةزانأ،ويادةإلىاصجحةا

موالزاصا!الأنحرو3"في!!ورةءنيهففالذىالوصوخذلك

وذا!ثالزاجع!ذاير-تطأنيخرءن،4"الدإلفكر--4أردةوا،لإز-افىا

.الإأم!أقأثفكا!اا)-قدمأو،4المادتاطضارةع")افالأكأر

إذىاا)!!حفيأفىاذا،2(ءتئنالت!)اهـيمإبررسالةمنه.!ءرزتزةد

عاصاأقدرةاي!طيهو،؟لبركلوت!هف!4،أةمح!كلءقنجزههوت)فالخاتوحد

خيرمنقدمواعا1.أماوسث،الموتإمدا)"اسإحىتاءو،أرسلاإرسال

...لحإ...ر)ةاباأو؟"4!ال!ماصأعلىضماثمجاتشرو

الص--غالدينهـذالبةاءبأ!مدكذفىاهـيمإبربنإصاءتلحلاى،)وع!ن

ز-دأبه!م-!ه!يقءكةجعا!ماولة-:لمته)4ولدحتى،!حوحىمقإطدرأ

تفسير!!آ1إاوىأابىو،وز!مرقاتهمأأ-كاره!يسبطهـءلىا،ادىأ)ءساح

اء*ضإحص!ما)مداوةأ-تباشبهمةررد):*ضة!ضهالم4ةمحارا--جا-وؤ!،للدين

ب!ضا،مص،2"ؤأخرجالآخرند،اطق)ةفسهلدءىأنيحاول!!فروكل

...ا)بلادفىاكارصونو-وز!

إما4الراعنلاخعبيرهـؤكم-2ءنو؟نةكار!ونإلاو!ؤاخرجوا

ءمهأشمللاإظاءق!ءقظءنلأ؟ننهأ:؟-كةبباصمشا)ىإلمقد-ؤ

وصبا/4،لكهـمت!ظ؟امالحرالهيتأوتت11ا)بيت-جا!ةءن-جر%

4ايمهه!ا3اةكطوبهافوأوءأحجارةكهم!ح!لوهوص"و)حيلموأ!تحما،بم!
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ي!ظمولى-الونلأفي-بعدو!،لهوحصآملحررا/4ودجما،بهادهـ:اءغم

هيما2!ابر-4سهأى-ارثءلى،يهخمرونوومج!ون،وءبمة4ا)ءمه

؟سواو،استحبوامااءبدوأنإلىب!مذلاثساخثم"-لامءإيهصا،إسماعلو

.يخره)1(وإعا?لإبراهـيمبدكتوأستبدلوا،ءإء4ماكانوا

:ثانوالأوآا،ع!ناءبادة

ابمذباءالآمهماسراءنأ.!مشاأءنسالنا،ءإ،1ا؟ثاةلحهفا-صرمااص!ر

بصلأنالافانعلىيصمبات؟؟ناالأيامصالى-المث-ص،3/ذاأوا)صىء

.با-قر--يخرقكلوز4ءفليوذ!فيدصر*دلأإتهح!اهات!ومةجمئسهءلى

،قدتونماتقديرفىءباالآء!اجعلىاسيزاااوتواصأنلاإه%رالأيردةا،

وعرزا،ء!!اتعرفلا-"4والاتباعا)تقدير!تصحتىية:*ونءا-ا-ءاع

افعررأيلتزمونو،/إءالآ-يرونسرةخ!مأإلأ،ةس!لهلاالأ-قيد:لأ
ثار!آعلىو)نا،أء4ءلةاآباهاوصدأ؟!إ5ا)حفىإرقالو!ذا،أة.دءاءأ

مقوبهمخرءتدما-لموا)ى!بمإرةلايماءإلآازقيديرةت!لماا)ةد،ء"تدون

إ)بهعار!ماإلىواوحما!،الاو.إناء.دوأنإلىالأرناءباذلك؟خمىام!

قألابدو؟ن،افطضىءاى!لأصنامنوحتموم34-حهادةالا!قىالاءم

الأبنا?!فىهذافيقى،والبيتلمكةمقكةالخارجمينتقديرذ!اقءحيبق

افوالطرالبيتبئ!ظيم-فكونوءنوا،كأذوهااالقالاصضامكلكءباد!م

ا)بدنوامداه،وهزدلفةءرؤ"ءإىالوقوفو،أحمرةوا،واطخ،به

منه.لإ-ىماؤ-برادخا!مضوال!مرة،رألحجوالاهلال

.!إتأمااإذتةولزأرأتوع!

!..لكو5شر/لكإلا!لاث!ريكلا)-ءلى!لي-كامالالي!ك

.6!طلاكايالد*عمنام(11
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مك!وماتملكه

ا،علبيدأقهمايههاوءملون،"خممآ!صيد-دونو،لتلمب4بانهيو!وة

أسودينغلاهين3أمااقدءوحجاجاخربرواإذا،عل!"تلبيةو؟فت

فىوالأءربة-!باءهـاكأن:ور:لال!ةالركبأءامأف!،غلماخممء!

ق"عكفتةول-م3لوفى4رالأغرإشهكوام2شاسوداتعنىامربال!ت!

!فى"اكاش!ج3؟،4،الياء:إدك،ز-4طإ)تكءك:بكلد!ا

؟فرت،ا(وامافىووةفيتسك(؟اافهصتت!مإذا4بيهتو؟أت

،ثقالةصمر6خرإلمطتةموا،لالاوالنةرفى

ثا)!الاوفىصب-ءلمنا-ل!م1)م!4ا!ءليإص!اءيخردينمنلأوكانؤ

صرو)؟(الحاميةحمىو،ةاء-يراومجر،لةصالومصلوو،:"4الياو-إب

اء4إوخزأوهوالازدى.صعا/بعرواةنقيصارهبئلحىو.ص،روب!4ابئ

و-ولى،ا-ء!4اعزوأجلام3بمؤ!رإس!ا?لببز!هما-رتلظقدو؟ن

نءالبلقاه،أزأنبحدإلا4ءتأإبرالدأشد،صضصاصضولمابهدمصهاأ

:فقالالأصناميعبدونلمها51ووجد.فبرىءبها؟تكامةسكلفاستحمامئعاما

يمطوهأنصهألهم،إمدوعلب!اأص!!ض!سوالمماهـ،بهاذ-تقىفقالوا؟ه!.ما

-هدد4بداشاةص!)2(.ا)-ك!-4حولاأعه"2ومكةبهازقدم،ففعلوا،م!ها

.الإ-للأماقهأظ!رألىإلىوتتديسهانجهاالأص"ام

ايقدةءنيتراجعكانالإ.-انأنءند).لاهـذاءنأوصحوليى

15قخييرأوأ)*ق!دةهذهتع!ويرفىالتدخل-قءقلهي!طى-!ن!ةالصحب

لها.؟يففروأ

إية:ر11،انم!-يدات-حدد

إ"دهـا15و6ىسالدحلمبىئامالأى()1

.247عر2-ساىلاث!روالضحلالملل)2(
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بية:ا.لعرا،ررتةداتزردد

فلإلو!إ*وةاوتإتظرالآخرراليرمبالتهيؤءنمنإ*ربان5وجد

مادليلذئكز؟ن،ننيلم،صهـو:ترزثد،؟وزلبنورتةءئ!م؟ن

أةسفىء!موصدثمإسمايلراهـتمإبربهجاهالذىاصحرجاينالهءققي

القر2نءخمما-برالذفيو!ا-ررثواقيهـبالخالقوصلأهـالرسل-ءنالوقت

.....إلأسواقفى؟ثىوا)كمهاميأكلالرسهولما)!ذا")-اغمعلىفقال

الةهـآنمء.2أضبرالذينو!باطإقالأؤرارمعالبعثأ؟حرءنوممم

أ)خظامييءنقالضإة"وؤ!ىءهلا)ت-اوةسب":قولهفىإضاا

".).رءيمومما

إلىللتقربوستلةمجىردممما!إءالأص!امءبادةأنإزءمءنوءغم

.،زلفىاللهإلىإونا)-مرإلا؟"هد!مااوقاو")قاطا

أ):"ثأجملا-زأا)شأ"*4إلىاطا)قو%سىدالخا)قأ؟جملأركهوهتأم

الد.(-حاتناإلاممماإن).الدهرإلاي!إبمتاوما،:زقالوأوالحساب

خأ.(.؟ثنبر*وفسكأماو

أكصراؤ-4إلىيميل؟نءنوءنهم،ديةا)يموإلىل؟؟نءنإمربأوهق

ء!ن!بمالم!واءتةادالأأواءفىوت*-ةلى04الصاإلىإص.و؟نخمماو"!م

.أص!:اراتأفى

،ول،ول،الأنواءكلقلي.!هإلاتقيمولأإم!اةرولامححركلاثحىى

لإ،ةتررهد!إلا"ممةاإلىإصييو؟نءنوءن!م،أ!.إ-وءبضناءطر

ذلكءناللهلىتها!011أدتهأت"أن!مؤ!يهمدونوتتةابنيهبدونأواكا

.اكبيرءلمو

237!ط3ءفىشاارلاثوالض!لا"ل(11
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أصماكااأختلافوا؟صنام!رر

لمأصماثهانرهـ-ل!فىومأص"اماص!ءنالأصنامءجدواالذيئالعربومن

ايهإ!جوناوع!ئو،اعصهو"هذتلوعبدت،وداكابقيتلهأبردت

وء:د!"ت*وثاليب؟!هزلقياب!ضومذ-!وءهد!،لهيه-رونو

.،مرا4ؤ"حميررأرضا)ءعذىوء:دت،ثموق"همدان

،الاتهـازكا.شه،أضر.كاأيصي-اهلأصتاء4اصزذءنأ"رباؤمن

سايم،بنىءنوقوم؟4إى!.ءاوبمخاقر!ش،وا)مزى،،)طا؟فبا)ثفف

وكانعند!الأعص!امأ-لأ،وهـ:ل5،وءم!انواطزرجل!وص،8.تاةو

اليلمةاهءنطىبنوصر4و؟هالذىا)صنمذاكوهو،اح".4افلرعل

ال!صب"اهقيءإ-2ءافيجو؟الت؟لىأأو،صهأفأ،إ)؟واصإف،مأطبا

001ا،روةوامةااطما3وصو

لاله

"!اءلزكا!ت،وأس!اء+ليأ!يمإبردءوةإ*دالأشياء؟أتهذه!

نأعللاجدلو!أدفىبلاتدلامما،دةوالىالتراجعءنذاكأوالمستوى

الأنواعذ.5ترررفأنقللقالخاالأ)4و-نزيهالهو-حمدءرفلا.سانا

العازلة.ا)صرورهذهإلىيراجعو!يرأنوةبل،ال!باداثمق

،الدشىالعقلتطورخمم!مححطا!لصالعوردغتماورلادعاءإ-4المجافلا

منصيمحدينإلىولألو!ءلىالأؤممصافىا)مةلقدرةلادعاءتة511لاءالإل

.!ععميم-ىوإ)-4يمد-"أنغير

http://www.al-maktabeh.com



السا،حالفصل

التطوريةأظر؟رود

ضوهفى

الصةهينتدماهاتمةةتد

ا)قداىالصىجفيينعندنعاوال!ثرداتالع!ا-د"-

فشيوسث)يم3تعا
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الربوقدماهالتودوقدماءيينالمصرزدماءم!تةدات-لالءنقدءنا

،-ياورذطمر1،!-مدات-ما!1لمحاءودأنءلما،حبآلأو!اآواضعد)تلا

فلا!ه:)تالىاإو،!!لانهاعلىديللدايةوم،4؟ذدءوىؤاتوالثقالحضاراتا

.و-ىيخرمنتنزيههواللهتوصيىإلىوصلالذعطموالأوسانأنلدءوى

إلىباخةجمقةإلانحرأفنةو!وذاكءمممىءاقاضالدلل!ل

ن!إلايكلنفلاقىالحةإترصيىوايهالتنز%ما،ألاأ-انص!خهوالفىا:ل

حى.الوتقءأر

ألىالدائمتطامهذلكتررد:ؤلا،3يئ))تدءإىزطرؤدالاأ-انكانوإذا

قئ!الو-كاء(04؟تة-؟،ممونا1أ:أذالحش-يرابطأقكااءنا--ثا

فى؟نالانس!نأما-بى-لأنزهااللهو!وزطر-44كأ؟ا-م!شه-كريفهألى

من4الاأتو-يى؟نولذ)كالألوء-4الناقع!4رفة21ا)صورهـذهالىيئغى

؟ثلكانبه.،نكلء4.:4اؤ-ازتةبرط.-""4اتةلىاصولأو؟:اسار1ا)"شرنبجا

افكرةباباوصا--يى-ون!هـزيم)؟ثاء-زلطهافييمحىىإقدءنوتبا-اةاوخلطا

.4لألوهواأوبة).بود/!ا)ثساد3!!رةالعاجزؤء4؟هالاا

رجأوءسالش!أة%ادئاعثلاالتوصدإلىونالمصرو!للحين

هذاعلاأشفواولذ)كامقدو-كماءناساازةءنهـمذ)ثا،كانبالألوهـ-4

أثفىل!أدو؟ص!والتى،ألو-ىمجه!!االتىالإلهىاص!لىاصةاتبرحالإله

إ)يمم.وحىاءوأ."رسلو-:!5؟توقد،وا!!ةافىا)خارفي!ءصر

الذىألأصدالإلهعباد-إلىيينسأ،تادءرويوسفوءوس!!حمإبرا!يم

كانالهند/لادفىحيدالتووجدصينوأبصيرالسبعوهوشىءلبسعثله
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،ا:،داهـذهفىبا*تيةصاولأترساوجىودأيضا"!او!،لكنهصذشأ

نجة.الدتلاتالرعهاأمممن3!سفا!ضد

الر-الأتأءمهن)؟م!متا/إنهاةال-يثيدافرءثالاؤةمدا!ينأما

م!-مدأ!ا،نتكازءيفذاكمنفيىهالةديميخ!اتارفىءظوأ،يخةالد

؟ينقض!اأمضدنارديؤديلازص!حوهل

:اىالمد!هطلصنرا?دخاوا)شرا!دالعبا

و3.زة.رة!ت!اآ!اعاعلىال!ينأنءلىالأدياتمقارنةءلاهاصطاح

ذلكءنالرغمءلهو)ح.كاةباداتالةأةواعبمخا%تبرتقد.ب!اشعر

،مماتمطر4دثنية؟للعالمتخرجؤلم،فيها-ثأوا-دةأيةإد-اةبرتحظلم

إ)يهاوردتبكعتقدا.ت4الألوههءن-ثالياىالةطرال!قلأرصتخم(ولكل

وا!!مب-44وأبروبال!وذبة،3-ضائدوحد+!زددأاطارجمف

ف!لةءثاأ-ذتالتىاليو؟ان/1!سذناه،ا3!يدأء4-"طوا،والإ-لأم

.(ا،مصأوراطحيما!وش.فث!

الصينحضاراتأقدمان)1(لمزو،-.هقول؟باالجافئومن

الممريةالحفارات،قدمطبهـخمهافىمم!ثلةضه؟ة؟اءحمرحفىارةكانت

ية.صوأ)-و

الصينكاشاقم0175وا!هلماأنهفيدفإناا،عصي!نوءثما

و!ها،المدنودولالصخيرةالمما)كءنهاهلةجموء4مقفعلاءيموأ"

؟هنلأمبراطور4إظاير-وماوتدفع،العرىءةصوربولاهب*ترف

ق،ف!انج"أسة-مأت!ىوا،ا،ءظمالهن،5ا)ابن":هوواحد

21)صأالعاتاريخمرفي))(
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ثحونجاا)-دلادإلطف!دتتوا،تلالطو،و01زث"أصة:وخلفنغامق2511

!-حو)وأ،يةالجزالمحلإوناطكاموةطع،اتالإهارت1واؤثبمالهو!من

)&ادسالةرنفىبها؟نالبلإدإن!تثنالصىؤةاتأ-دليقرو،م!مخقلين

كلاأكهوإمصراو!ذا،"آ-صرء-ك!لة4طررقا5لافآستةأوسةضم-ق

.،ةىأةوا!ر،مءبامت!يء-لإفىونةثالصت4ء4تممه

منيمصثيرثآد!كانهذاةىا)ةرعصرألت؟دركأنجدآةاوي!4

المرفهوافايشأدإء4ا)ةنلاتءاءن!:يربوبمودو،اف!رىاثاط111

الرقىبينالتوازفعلىتدل4رازصورةللدسيئلأفيذذلكومعوا،"ءةس

رر4.الدالمعتهداتتطرروا)تحةسإينأو،فيالدوالرقىكرىأ)ة

وجدأنال!مرهـذافىاصيقاالإ.-ان4إ)ي!لأناتطا!مافكل

علوالعطفبالوالدينوالبراصبرواباططمفيسالذى،!"فك!-وس"

الإحسانةابلوأن،إ)مدل!4ا)م!يئ!قابلبخنوأوصىباءاروروااينالأقر

ءلاو-روجؤوءىءقالصينرو؟ىماثيرانهأ-زهـزد،لإ-سانرا

أؤضلوحياةحم!نأفىحوءؤاعلىءثلصورةكة-4صطط،اقانونا

الهثصريمفىتهيافيظرأخذإأءيرءتباحثاخرىأإلى4ولاتءقتتنقلوأخذ

،4علإغروحين،ير1،هاكءلىذظي!ثرا،كنه)و،ي!ةذهاوواكحايم

الأير،علىزفبوصنكوشاصلطافقوصا)"لاطلجماراتص!امؤ!4طتطأ

.4الإصلإصتهءشروعاعلىيةأ!!افى"لهتو

وأاله"بلالرءطءيشءخم!-جفىوس!وأفثءذهـبتلضو

وأيكلاله.أمفخصاإسلوكروخلأ؟"أى-الأءإ،ا،دلأواءأىالأرس!قر

يج!لأنوأراد،و:ماستهأال!طابلأصطرورقال!اء،بالثفثونفاهتم

ظضل،ءالمءادإفى4رغه-فضلإءأى-نبلاهالناص

يدبروأن،مالرفكلنفوقدرجةإلىالسلوكبظمأنصاوللذلك
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ا)-:دصورةو؟نت،ايىاةمناس!باتءن4ء"اسا-كلام!إيمة1ا)قراءد

،إلصار.مبا)ءأديب؟ف!4يأضزوالذى،أماءؤاونبا)ثفيمتمالذىذاة*

الأعلى.اكلهى

أ-ا!مض1،،ولبةو!؟،الآمالمحصم،تفمفءوس"!ومات

فىمات،طانهو-د،ىء:أتحماوهاي!،لها--إذا).تخىذدتادا)فىؤد!

الأسلاف%رواحعبادةفىع!إت!مءلىوبم-دوهأل!-إكلاسهأقاءوام-ق478

طاح!وجمةأى،4رسيت"ء-ادةء"اد-4إ-جذوأأناوأوثهحو،أ)م!طين

القرابينتقديموأوبروا،دإ-إ6اقيلفىالثاا)ةرنفى،هـان،أءسةءيد

الواض!فى؟4صا-وص!.مة،*إ%ا!وء!اتدأرسالمدنااهفه!روا)ص-إتا

لمو،الصلاةلأداهمو!اثؤ؟روسأ)رإ-حمامط3ا)تااءأ-رسءداتعة؟-ا

بمراءم46.91تفى!زصوهتسينالةأقرن1أوأةاساإلىقا!44ء-ادبؤل

ومف،الطحماءند"ءرؤلمفىلأنه،ا)-حماهإله،قىشا.بحع!-ثرالأ!الإله

نءيقربثقيرأة-4قىفله)إتبرلينينإلص؟"ءت!خه!براليومتؤءتام

رأسه.ءمع!ةطإلى4فيصس-ونقو!اأ?دإ*دهءميوأجص.إووؤا-")ا)-أ

ءظاهركهأخر.ئ!م!:ودغ)أ-4آءن-برالأ!الإله!و))-!4أشإ

صىوالثا-ماءفا،؟اةد)4ل!اءق4ا)-إحثؤطهـتهميىنإا)!ب!اءىأر4،الإه

عادةهعجنبالطجنباء-ادغاثتءكهودد421آآبواح:أافصروأ

.والاإطالالأص!للأف

م3صلوا4أدلمغوو،إعالذإا)-ءاءلهإ،قنجثا7إلىيتقربونو!

إليهيرف!12الزالرصهالةذرىالإ)4في!لى،اطبالقممءلىالنارثمال11

كاءخيااسجمةاصس-ةونولأ،دوا--نهـافى1)-؟هـنأيودء-4مماء-اده

!س-:،11)-؟هـنا

الأءوروتدبروان3الأ!!رفالذى-ير3الأ41لأامذاأكلا-وهو

قىيمباولتدفاوإ41عهلامحبدالذىتهحياءهـىم!انإة)ص!ءموير
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انج،"ركةالحىوءمصر"ين،الم!كونءتصرهما،عنمرينن5الو-ود

وال!ذأببالشهاءالحركةوءنصر،يموالن!بالرا-4يف!رعىصهـأ)س!وتوقد

فىأظلاموأاةورأإلملىوو"ثراطيرع!مرىيقا/لأنالمثا/تعب!ذهفهما

.ء04أ511لادتانا

العافرالةرنفىأط:!4اعناءس/بخبادةالأسر!ء.إدةاءاز-توزد.

.ا)ضماها!تداسمينالصعاهلسصى-يناليلادى

نيةه!")بىذهى،أنءثرأ)ثا!!القرنفىوهـمىثال!إ-وفوأراد

ولافيهإلهلأدبنإلىؤدط،أءورفىتخا)فه5أءورفىبوذام!!ب-وازق

لقضاءأوأونا)قاأو14)ثندث،،؟رماموضح،لى،ووصحللرويخخلود

فالمادة،و%في"ظاهـرهاإ*ااامزو،وو:ى"أوانمادة؟والدولابوأ)قدر

وإ"ط،يريبولأت-5حولا.لهلاوعىأدخانونوالقا،وناقااءنكأد

نةدحعالالادةاقانوناؤدحءنالأأ-انفىالادراكأوالوءىت"ثأ

اعلارواخاوقئرل،ؤ-موتتظفى.تما)ثررص!فيضرنادالزءخاافىءر

ة:طىهو-د،مالم!لمواأأ-إفىالغرةتنضجا،3نفىجضت،منىالأجىادلزو

العةنصالة!ةافرضهاأ3،أوشبحءا-فإذنفهـثالروحلىقاهفيطولالهصج

.1()لأهمالاوا

تلايدلمما،ونطركم!ة-لآر!ون؟ال!ا-4إءإوصلأقصىهذا

وتصحيحالبشرىا)ةءرلتنة-لمةالاأبياءووألرسلالو-كاو-ود3.ورةة

يخةالاتاأفطرة1إقياه

وءنأفينمسهم/أد-الوالبشهـإلىرصوليذ"إء؟يموىدأنرببولا

دءوىأنيبلارك!إ)-4ونا)محههزلوصلإلأو!ماءالةاشإوحىخثر

حرا)فياتطرر-.ما4ذالو-داثمحإكر%واأذءيزإلىا-!رداءنالعةا:دتصور

.ا)ص-4ك!نلماأ-اسلأدءوبماواطضارة

47-71العقاد-ائته11(
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)يمتعاأؤ-لأرتأن)ضهط!اتد311فى-دثتنالاالص!نفىحدثةقد)

هبءذرأؤم!كاه!اءثروأ-نم!؟!لأهووأكهفىشبوص!؟ن5أ-ومعل؟م

ات!وا)فيوسا)طةأثر)جم!اإوصت،اكذحىأيرصالا-اؤخ!فمتو،وذا

.دوتا!!أءلطر-آوخردا-*ق!ايخةالخر

التىظالرت*4إلجمفأءأيرلام!ااتوفر3،؟-4إ:دااال!مهحرأتحرةزلهمفطت

فىحتوفي،أمال!اأفىلدأط.دا)تةحمكيرصد-بماؤ-ع-في-"اءأفيولةماءىزط

وء-ةت!،روةوا"5وغير0!صحكة4يهغرطقوسءن-"اراءيىآسدلأن

.)1(ليةا1

فىوغا)بواقعثأنوا)شاجعالردةأنخير4كالهذات!-يرفلا

شهف!لياذاتمموإرالبماثاءأهـو-د-إشااكا،ئعراوا)ثالم!-قداتيردان

ا&ماءو-ىخؤمأووتفا-يمروادتلاتبام)3إتوسو،؟انهمإولىموء4

3لى.العمسانهاال!ض!-ات)ر

131صوثلمزاالعات!-ارءو-ز1()
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الىأمنالفصل

الضطوريةظرفقد

ضوءنا

الفرسقدماءءمتقدات

زرادثت-فيهـ!امعالفار-يةالممتقداتفى؟التثماعناصر:يد

أية.نوالما-4سدالمز-والزرادشقية
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تمهيد:

اةنظرلوج!ةيدا-دتأييدأ-ضيفالفر!ى!قدماهم!تقدات4أصىدرلعل

ط:ءنرواالمزقداتهذهبهتنةرد،!-أص!؟حاال!لمى!ا،:،جعلى،4افاا-

ءز،ؤضلا،اقأا"وإ/ليباووالهةدمهسفىالأخرىةدات/إلم!تصلاتو

ضيهاة.كان،لها4لاحةأوغايها4بة-امص"داتاريخرعووصلاتم!:!اأثر

.زوالتاثيراتأاوهوالأعصاإالأ-أ،بطوالرواا)صلاتهذهمن

الجنسأوالجرمانيةالهندية11-لاا!ةإلىأصلهمير-حالفرسةقداى

ا،)يممققريب،با/لي،دواةءنقرببالاد!وءو!41ثاجرالآرى

-لازتوقد،والمغربقاثسابينضصأرةالحىناثصامنببقرين.االطور

للإودوكان..صةغيرواطرب)ا-نمفىسء4و-صارةا)ةرس،ضارة

جازبءن14)فارشبائدو)4قد؟ءلاقاتالةربوأممةإ-+أ!نوأبناء

ايهردأرزارتطسابروتاريخثمق5تصاطةا،خرآأبجاق0بلإا4البابالدودةو

.إ-لين)1(اوجينوالى

:غير!اءالفارسيةالم!خقداتفىالتشابهثمراعة

إل!ينابااودالضوات*-قدءنهثاازتءاسإه"ةدات1هذهدرا-4مقيتصح

بتهأعامحيحسماوىودفي!هااحدصلاوأص!لاجهوأن؟-ينناوالو!نوالمصر

والأغراضاهلأهواةتوزءتلءبعدلا-ا؟شوىاأبثوافاكحريد

فيةممادةعتيإد)كلليص-.حاظروفواالبدات-با)مهولوقدرالت

وتعضى.-إخذ

.39ص4اضرفيااهبالمنىووا،ديان*ضللعقادأدتهراجع()1
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اكورإله،ءنرا،عادةفىا"ندمعتإخةونالفرصمنفالأقدمون

."أ!ورا5ا)أو،أ-ورا")باالإلهوتهـ:4

بابمنأرالفرسنجطه،الخيروالشر-وىعلاطلاقهفىااختلةرو)ن

.دا)ةساواشرابابأرءنفىالهىووجله،والصلاحاطير

،الميلادقيلءشرخا)رأاقرنلى،ترا5،عبادةصزوا،لونوالبا

.ا)نالامقوققىاربالتى44الآ!نا)ملياانزلةاإلىوهورد

فىالتسبماخؤستءخممخذواأة،و!طرأ؟/اجينا)باءنس:الةواصه-حار

قوأطاطعةبابأرمن-ءةءلارأس،أهورامزد18وصمدو،1.4الآءدد

.والمتاطتأفقا،رنواعوأاط!*4او-وى

،نا،يخينالطوارءقا:دءق(الةأر-صة!"افيو-؟4ياالدكألولم

م3فىعبادإلىءاراكمظضطربدينهإمثر!و5زمنابإكمطش،زرادثت،

بيز.المقرإلا:-*اءدادفىم)2باباأروأدخل،يادتهفىليجاروه

النورإلهأبوالالهين،زروان،أنأير!2أسابةضفىالمجوسوتءتقد

الذىالةدرأو،نون،ينالبابالألهصةوهـذأ،انزرو"و)"ل،وال!الام

.زات!واءذيأ-إط؟ا؟ل!ؤءلثتسيلط

،هـيونالمهبهآءنالآخر؟ا)مابا(اةرسان5)ا،!روسن%وقد

413وقالمو04بة-ااو)ح!مقالو.الآخرةارالدفىوا)ءقاباب)ثوباكذلك

الفامة.يومفىابللحىالأرواحرعثواال!إ

إينفىإ،س1وءفيدة،العالم4كافىال!دءقيدةبينرذلكجم!وا3ولعا

.الح)2(...الجزاءءوةففىأ!ا)الاووزنوحالر4محاعهة

.78-77صالسابقالمرجعراجع)1(
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اخأثيرال!لأام!ملةص!ورةالزرادث!تيةالديا؟"ا:وءهضاوفدهذا

.-ىءيمه؟:و-لجورهافثصأتهاصا-لخلالالأة-:اسأووالتأفى

:تثادزر4ثفه!ض

إثأ!اا)-اشونأضتافا)تتاد!ضزر-تحه.ؤ:.إلى4ادشبماالزر"إص!ب

.قؤر"لاثلىإبصددهاان!سحهووا

أ--ت4ليخيا4أ-طور4ث!نهأقررو،وءردهخرإقزر-ا

عاي!ايسير؟نا)ىوا،خلاقوا)رر:اداتاخسواكأدا)"قاءنا4؟ةاعااس!اإ

.أراىإ*ذا!!لانءلىءت!الحدثإ-كشرفاد)توقد،سالهر

اةإ"ورأفىذكرهوردالذىا"إئرلإبراءيم!ونهأيرىتقؤر3

خاصتهم4الزرادثمةأ-ئاع"قتثر3لدىأرأىا!ذا-ادو-دوأقر.آن

بصلائه.ءلالأد)4و-تضانر4إت*خددليلأىارلذاوليسوعاءخمم

ن؟الذىأطللإبرا!يمءلاد.ثنماب!دذلكعلالأد)4وأظغر

ادثمتزرلادوءم-ءصرقاسابمارنا)4الى-وروايات11صحأفىظاوره

.م-قاساخاالةهـنفىيف!اأيا!الروا!حأفىظ!وره؟نالذى

نييناا)سكلببلاد،"أورإلمدةفىأثأ-ديمبراهؤ!حلادا،ضا4؟ينمابرد:

إيرانبهلادميدياءقاسا*(اتإحد؟،أذربهجانزرادثتنثأحينعلى

ا!نسآرىوزرادشتاط؟سسامممابىا!يمزإءكهاصصلأاختللأفو

ايمعب"اوبنىم!إلى!ابرا!يمر"لزقدالإتاءتهـوالدءوةن3أماوا--لاث

/لا:عرفزرادثم!أنعليدلمابملىيولأبيما،يتهوذرأهلهبماوأصكن

.إليماأورحلاطجاز

التراءمتذكرهما،!ائلهالأميعايهأضتلطقدالفريقهذاأنويظهر

نءالمقدسةالكبتذكرها،ةزرادثهتحياةءنالفار!هجمةمخيروالأ-ا

ايم.)برجاة
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اطلميل،ابراهـيمعرحقيقةضضيةزرادثتأنيقرريقةر-3

ا)صحيح.أىالرو5وهذا

إذفياوادكانالزماندوكأد%أسرظيد!صدفىؤلى*ء5ا!فو!

أءأس(آرى)أىالأصلإيرافانهأالصددفى!ذاالآراءأر-!و،ماظهرفي!

بخترإلىه!ا-هـمة!ا!.4وأ،،إذردجم!انم.ق.466ست":الىولدنهوأ

فىالىارإبوتءنة"تجافىتيلاةءاتوأنه،4برث!ا!احلىفىإيرانصرقىفى

،ذيىنالطور!اء!أظرعندءامق830سىء4حوالىباغ

يصلإمضها؟ديخبت!رزا)،أدء،!أىلرااهذ!محاأاعتهدوقد

اليقين.درجةإل!

ا:!ودأ4يزص؟نبماا)-اةسالوزتفىثنأ-ا-ةأا)ررلماه"نحدأتكتدولا

-ال!ربءهـرخىءضاوءثره!االأ-يروابنإطبرىاء"إكلموىثما?-ب-

:الاء:ذلإضالخدمخا!4ءقو؟اتزإ-طينأ!لءت؟نترادثتأنءق

لإدرؤلمس!طشءنوزر،أبرصةإ؟أصيب،ء).4و!ذبظانه،اكنج!أرياء

.4)1(ديةب!اوشرعببجانأذر

ءولدهحول-ي-؟ياتالهارفيةوالأساءايرا)ترا-م-فاتوقد

يه:ؤ؟؟إتمص12.ربالذ3ةجديرتهوحيا

:)دهموحولصكاتات

لياتوح!!صا،و)دهةب!ا)مم!اأفترةوا!دهءو-ولءأيرالألمهاروت

:12متكث!هـة

،وهـاجةدمىنورا.-لدباأعاروود!لماأنهمقالفلدطافىماصث

.281-231صأحدالوءدءلى.دا،ةدسةالأعمفار(11
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فىوظهر،ال!حارالضبأوأعلق،ألملأرضءنناودمعظأط?مأمقو!ط

.الفضاءأنحاءنجقيعضباؤهءلأعظيمكوبههالأفقضعر

الحاضرونحمعهعالجمموتص!كه"ن4ذأبو5منه-دثءاومت((

منههبم.ءاوت!جبوا

،لا-ءصءقباةتلهب!جانأذرأصاذهب-وله-مما،نصدثكلاوء:،ا

الم!حريهطلال!رسوديئو-!ل!ىرظ!س!نهأنخبروهأقدا،"يممونو؟ن

أكاا-حرةاءإبهأشارة.تت!جركولمءدتقياط"-رحم!إتاىأتدهواعلأن

و)ح!،ت!أدثتيلقوانارأنيث*لووؤودا؟لأهو3:يراأ!إ.إإدف

وم!ه)-إ؟الرمادو-طحق4فاتء4ألتوجاهوسلاءاابردارتأ"اهـءا

5((إبراهـيم))؟4أواضضاءنطمازثاة"مماده")اط

و-ءنمءولدهقهلثورظ!رجنمااتأاط:واوجضءن-دثماوء.!ا

الب!ر.زوىس!2أرةءقالاماقىذء3ةأأور!4ةربمض"ه!

فتفمصتتوحهءنأمهرحمفىنفغقداللهألنإ)فرسؤداىوتء:ةد

ئوماءلسوتوالناالم!!وتا:ينجا?!ؤنثأ،زرادشت،-داللهروح

إنم...أ"-جفىحبونا،-ت"-يئده

ته:عاءلاو-لتاتح!

أ--أملوأأة*زيتةضىل؟ن،ءاءاءثسونادثضمازرشاوصل،إ

أحكلنا!قبقهءلىا)خ!رفئويشده؟!أ-سءى،صونهؤ؟إ"هـ.قا

فىسورةو-للأءأدابىوجعلهااراةاواهيمإبر1)قاء4قصا)قرآنذكر()1

اط-يمفىوهفالةناياأإلهاورواقالوا):لى-كالتقو79،89راتأؤا!الصا

تقيول!.-68؟لات1.5ألآا-ورةوفى(لأ-فهإثناهمأبرما"ااد!؟بهاوادفار

4ط3دناوتاؤفاافاعلينةتم3إخاأ!"-؟عروأنهواحرفوهقالوافى4ئها!

"،الأخم!بنبىلتالمكيدابهوارادوا،اهم)!عاىو-لاء!ردا
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النف!وقىو!ى4!روحبيا!ةالربأسلوثبعفاواسرارهماالصيه4ياونجا

الأصلعافهموة!،"ر،يمتهءزتوصدة.حىرو11هللصفاوأ!!بؤالعايرءل

لت!اربباامتزودأقهءإحوتفىا.أظرشأملا،أنإيربلاديةوبواخد

.سنواتءمثرمدةوالضقافاتالمعارتو

وأفولهالمحورهاءلاحظاوصصصسهاوؤرهانجسوء12ا)-حماء3واكب-%مل

لأيكقانادكراكب*ذهأنالى4ا،لا-ظو!ذهالتأهل!ذأمنى2ذاحق

اثنب!همما2يضأوهذأ)ءدبرمقأ71بدلاو.-كهدأنيصحولال!آممون-

يم!نور51هذهوكل()1(-الخلإل)برا!يمهـوزرادشة!قءنعلي

الكونوءدبر..!ذااقءقضاإحثاإلىقىة!رؤدةء4عافلأىمقحعدوئها

الصفاءمنالمر-لةهذهبلغح!يئأنه،4الزرادشذالديانةأسفاركروى

.اسماهاءنحىالو4عدؤلاروحىوالأست!داد

؟؟نايرىبهإذاجان8رأذرإءا*4بمآن!ردتىاصىءثماءلىواةفدهوفنجما

حت+مأءثال--!"-ج!"،.ورءنص-ودو13؟"صماه)%ءني!هطمص؟"ا

بهيرنهأ؟هأ.وأزرادثم!ءن-ةدم،لهبمنءصاررهفىيحهل،لإن!انا

أمامادولإشرفقغظىةالأعللملأإلىا/4)-مرجإ)يهاللهأر-لىالملا:ممة

تكشفتو،اطقء*رفة4ءليأثسزتلك!ناودا،ز5ارأهـو)ا،كبرالاله

مل!و!هـيمابر)شىذلكو3:لىب*ايةولالسلامعايهاهـيمبر!بفأن!1)

رأ،،كوك!الليل4-!ءقنيل!،ينا،و-منليممونوضوالأتات"سو

هذاقالازءأإلقهررأىزلا،الآ؟!!نأحبلاتالأفلفلا،رلىهذالظ

رأىالثمهصفالالينالضاا)ةوممقلأكوقربىيمدفىا)كطلظأةلفالارلى

تثركونبركلا?،أفىتاقومقالأفات!لا3برأهذاربىهـذاقالبازغة

.له757أالاأما
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يىمىكانماعلىوو!،ا!ب!ره!نور!ه"الكولتأسرار

و"ت!صوب!تب!قيرلغه!فيأليهتوصىنبياوأصخإيى

!ائدتةصبلاتثسلاسةروءشرينواحدعلىالمشتمل،الأبستاق"

ا!صمناجنازتهوماوتاريخهاوضرا"نهاوعادغا4الزرادئمذنةاالد

ا!لآعنهمج!ومما.بحدهاومنرصالته"تلمنزرادش!نبمايمافيوتار

يستجبفلم،كماف!تاسب5ءلكهالدءوبلخإلىيتوجهأنإيىأوحىأنه

منالي!ارةوصقالملكصضحىأيامبضعها-جنافىبهوزجله

المكإيمانلذأكزاضمزطلهيدعوأنزرأدثهتءتفطلبعلاجه

فأجابه،ةادشهازراالدعوة)إثرالولدوزفوأن.وولهوزوجتههـوبه

علإنهويقالةالدءلهذهالمكءدهفتحه...المعجزةوتحقهتا،لك

.لترةاإؤفرهاصكاى

فالإل،إيرانأهـلءكظمدينهفىدخلوفدإلأزرادثت-لياة-"ثهوا

وخا!ة"ل!!انالمجاورةلادأ1أةلءقخير3الدين!ذافىدخلفد4أإ

انإجوأاإلادبعضفىكذلكان!ثسأنهتحالبل،ا!ءدءق،لاد/ف!

نف!ياه

.4الزرادث!ذا)هضدةا-س

خاثوجلشاللهأن،الزرأدثمض!نأى-وز!واإلمفار-كلاق)1("ول

تياروعاخلقآمايهو-4الأعاى!ن.كابوال!ألاولىاصفاءافىوةتمن

عاىشللألىء؟وفءنصورةفى؟تهءهأفذأصىء4لأفآ"لائةءصتةليا

وخاق،!نا،ءهـهالملا:!صءن-ةمينبهوأحىف.لإن!انا!ورةشكبب

لا"ة5خخر!5خيردمآبنىو.لأرضوا،!باءووا)،والفرالثههـ-د5

بعدها.وءا216صالأرلابز.1()
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أضاوءإينأعليفىنثحاهاأفىشجرةزواد-تجملروحثم،4صتألاف

أذربىجان-:ال.قءلقةفىوخر-!ا،بينالملا:كاالمقرمنسبكلينبها

بهفئس،بقرةباين،ذردثهتشبع،مازجث!،تذخرباعسم"يرف

وخيرهااناثبءااةفد!ا،أمهرحمفىمص*4ثم،ؤط!"فصارزردشتأبو

محكولد،،غ!!ز.بر:ت،برت!اءلدلألةفيأ-حماهائداء"نأههسمعتة

رجدءابينوص*وهحتىزرديفتءلىفاحتالوا،حضسءنتدثاصكة

مهم5واحدكلنمضثؤ-؟تالذ؟ب4ومد!بم،ا!يلو!رر%4!البقر

.":ا-!المطالله!-مثه"لا"ينةلمغأتإلىاىذابعدو!أ-أسهءت4ءاتة

د!نه.إلىؤأجمابةا،نكؤدعا!عفاب،اكلقإلمتلاورصه

ام!لىوابالمعروفوالأمص-طانبا)ثوالحفر،اللهبم:ادةدينهوكان

..أث01اطاءتنابو،انمهممرعن

من6و51،و،يندان5)دو3.ذ،انشضادصلانأوالظالةالنور؟و،ل

وحد"ئا،اءتزاء2اهـنالترا!ءبو-صإشاااالعاموجوداتمبدأوهما

ومبدء!صا،وأ)ظلمةأتوراخالقلى-كاوالهارى،4اكإةجمب3االترءنرالمر

وجوهـ4إل"!مبانولاءوز3ندولا،ضدولأ،لهيكلاشرواحدوهو

وا)مثرالخ!-يمن)-المجوسزهـقءنفرقة،الزواتة"اتقا؟الطة

أ"وروأ)ظالةهااجاءتزق5حص)شهغاواط:ثإالطهارةو،أفسادواوالصلاح

يغلبأنلىإ)-أنوت-*ا،مانويهةاهماو،)مالهاوجوديمانلمايمترجاأولو

إل!،لمه،هـ!:-طوا)ث،عالمهلىإافيلى4تخظ؟م،إ)صوواطير)اظلؤالثور

وخلطهمالح!4ثماز!5الذىهو-!الىوالارى،الخلاص؟ب-هووذلك

-قيقىوجودهجودو:لوقا،عهلاأرالهو-مل؟اور،يب13الترفىر؟ها

،ءوجود41يرى4أز!،ا)ثخص!إلىبا)أ--"؟لظل،%خزالظلت!ءاوأ

؟صلأن،تبعاالظلاموحص-ل،النوربدعفأ،4-قيةبموجردوليس
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إةم!بالاالهلقفىخوا،ةسوىىوجودهة!اتضماداالو-ودرورةة

والظل.ا)ث!مصفىناذكر؟،الأول

يخهاقيولاطيهافىاا؟ةإءإءادىافىزردلفتأةكلقا!اقإلمث!هـسوأورد

رص!أوءسود.وأن،مماريعان،د"يئإلىالدعوةهـو،تدشةثدأن"

رأه!وز-د،4توعرد!،))-4رسالأتهفىانمغوسضين1،ا،"تكةموءإ

.أ)*له!مءكأمواتفا!و!ردثت

.-ول!ط!يرمن-لإلها-"رمصدأو"إ!نو/بنهمساءلاتتوص

؟د"وصالآنوءوويمونكانالذىا)ثىءءا:ترادشىتقاللهاأو

وكل*طرصدأوزممليئالدأءا،ا)صكلمويئوالدناأ،تعضدأو"لقا

ا)مملإذ،ا)-*مءقأ؟كأا!!الدين،ؤ-؟!مها)-*موأءا،أ4وإ؟ا

وضهالدينوعله،ب!هـق"الملازكةن5أبدع"رولو،ا)ةول!فنحصلأؤ

ثة."لاأىلراذا-إهـ5ادىءفا،5،تاذا4بذابؤ"مهأو،ناء؟الهورضهبم:؟

جطتقدإذ؟متناهيميرزمانفىالأثيا،تخاقلمأم:فىأءطاالا-ؤأ

يخرزهـانفى!اخاة-زلمو.ء-ناديرتوأصفه،مت!ناه.صفه،ثنأصةاضاالزلا

-ةشأننيحلا!نزإذا:رصدأوؤال،?11ه!ىمم!"-.ليلأضقاه؟ن

برإيس.إالأزي!اتةآ-ثم-

بمخاةتءورمضدقال،)مإكااا!ذ-لمةتذاطاؤال:)ثااتاالا)صهؤ

ةلها)!ماءوأءا،رأدهىيف*رؤقالأبرارةسأأءا:أة-ىءنلمأ*اا!ذا

ةلغلماوليهوثم..،.ءمم!ء4ن5هإلىجزخاقكلأسبو...ءىرأأم

ءودأت!خفىالخاءا.ات)4وغت،4صتلأر!كين؟لا)هـ.لةزرأد:ت
..ط.

الله(صهوسأنه:!4وفرأاللهدينا؟عثصءمرفة،1ةلع1،أورصد،إلى

ةويقيل.ء5فنفذوأحمههـأقهذ3و)ظارالملك!لى!.!تاسببالميم
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ولإلاءاطبسمنأورم!دبهأفبأ.ماصهنهلقى3ثإسبلمإخولما

نازردث!تءلمهأصولحا):ةولأنإلى..،الفرم!أص!ثحتى

.()1(إلى؟لاغاصادغاالمة!4لمالعامافىبلحادبرةاصإيى-توةلمالما

تدعود-و-4نةادصلهاأفىالزرادثتي4ةياالد!أنوا!ايىدووهكذا

وقوىب3اركواواأ،صتامادةويامثركاوس!ارب،وا"!دإلهعبادةإلى

اكاوصلموأدء-:12-يعو؟نت،؟ذاكآالفرسبلادفىتشرةالمت-مةالطب

ثرعتافىامفاه3رذ،1؟يظ!رذلكوحدهلهالإإلىهذابخجهسفارهاأ)إتوآ

عتاب،3الأإ-عاق5اءأصأقدموفى،أليم!خا5-فرفىجاءومماوالجي!افى

!هالهالنجدة،الإذمانرذاالىجدة"زرادثتةولالمةدسادضينالز

،..ا-لىألرب،الاءظمآوالحا3-برالأاقا!اعاىلقضلأصهءنت

علئتهصلأنوعمى،إدايةا!ى!س!ىأنأ!وراياإكإأتو.سل)ق

فهى،مالها4الةظههن"طاىاا)خةوىالنةوسفىيىهثيامنأتأ5بما

المطىأي!اأ-صوركإفى،4طالط4ا)طهإ*قولا--اةو!،ااتدسةالة*مة

فى(افحالالأشذا!)1ال!)القوةأنكأث!اهدحيماجميلافردأ3ءبرالأ

.توالا3واالأ!العلىالةاسن!ن!أ؟لىأرىو-في،اط-ا-تطوإ-

يفهلإنوفاظجزاءا)م!ح!ادةتو-15،الث!رءلىباعقاالثرتءت3قد

ال!الاقادشدلاطفىقةتةبدل.!-تههـاش3ثظالذىالعظيمبفضلكوذددا!ير

الحوادثوالخاله"لموالهوالإرادةوالقدرةوالبقا.لقدمباء!صوفةه!

السمواتمافى!4ويعلم،ا،نصارتدركهولاالأبصاريلركوأنه

مضدا،أهورا"أسمإنبل005حفةخهءمرفةإلىحدأولايصل،وا،رض

أثضأوهوالكوناثخاوحدىأناوسنا،ذلكءلمعناهيدلقسعه

224-921صاحلوالىاول()1
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بالإوءالإكلاتألزرأدشتيهالديانهفتقرر،أة"الممعلىأةاسايكلاص!ب

بالو-والإ"انققرر؟،ا:،روا4وابئ،واطس!ابءثواليالآخر

الحغ...أكهلملاوبا

ال!سر:يدالزرادشذتهـعاىالعة!دةظور

خالص.منزه!دتونةدياأصلماادث.ء4؟ةثفىاكرنةياالدأنواصغ

خا)ة!ن،اومبدايئأوصلمنر01لى-ةوالمجوييةةب؟؟توبتفاا،كاإ!ءى

لازرأ*ثتي4أنريبولأ،وا،صنامال!وأكب*.دونالوزإيونو؟نا

اتطورأيسطيعفا(نذيىة-13ظ!إلأأهـدءنوإن)-ىالوءن.ربم.كا

وأالوحىءق.4مةوإدونإنزهااطقيقىاتو-ءداإلىيصلأنممرىالة

الىرادشتيهسبةم!قدإبرا!يمديانةأنوواضح،بهاموحىدتانةءنازخهاممه

واء!اقتبما--40ةالزرادعىخونأنءقخمالاؤ،وانقرءثسةءوال

.عنمالةء:ءو

!ر4العفالإثسإط:-ررصةءدةوعاء،)صاأ؟شرىايمرا)فى-بىضلفدا

!حرتا)ءقيريمأإ،ادث"تألزإت!أ،ا)ماءزة،ت!إكرزا".ناالأديةا،-ا

حدهماأإكنإإو-وداء!ا-"أتتتح!دثهـكديا؟4ءتءةوأصا-:دتلوا

الهايهي!طوو"؟إنا!ر"والآخر؟لاجمنيرإلأ!ا4أويس*لو"ورأعصدا51ة

إلىيرىءن!ما!،نبينهـءائماداصراعاالأءخقادعلىهذارونوير،لك

الةقلوررةعدمءننرأالةحرىاتراجعاهـذاأنوتظهراا)"اعلىا)-حمطرة

مافقدبعد،و-بزيهـااالإلهيةالذاتيدقيرفىالو!ىياراةعلالإؤساق

الإلهيةاتالذقدرةإلى4رادث"اؤ.؟"ياالدرصنةفهد،اةلموأوإوءأونا

.الناروا؟خرالمحهسافىكأ!ا)"ورحدكل!أء-وسينمادبينينءقبر

مق!كلكلفىثوفدأنعاى4ا.يثىإتأدزر4ةياالد!ر!!!نثمو.مق

الهينرجاليتعهدها،متوجة"مضفيقتيوأن،النارءنثىحلةيا!ا
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منوخيرهأصندلاخشبءقوقوداراف!قدمون،إذبإواوا(إذةاواا

إداوقداتأل!لمووتهامالأدء-4-و"اتا!زو،4الهطروا،وادالأغ!اب

بتقدسأغىا-ى،ئمادأأسانال!3+*ادةالرمزلسأنفىبا)بال!4الأتراف

له.ال!)تميدرةرمزمجردأت؟أنإ*داث!الذتهاوعبادالضار

اباتروأا،،ء-النارءنأتلبدرجةالتقديىفىالنارمعوااشر3غ!

الحقءقانجرافهييدأوم!نزمانكلفىالإنساناوهـحت)1(وأاوا.

هذأتليثلا؟م،)كاساو،المظإهـرأوثصياءالأم!!دير-4فىالما!ص1

ءا!والهإءال،4اطقيةءلفالزءل)التقدإسثيابإبسإأنا،ةدير

لتصصج،الص!صجالوحىإلىألرجوعأوالوحىصتدخ!احتى،الحق

ا،ستقيم.أطالهسإلى4ا،م!ةقيهةمارالةأوالعقلتوج!4و،فالألإاءسار

أرقىءندورفى4أسثا42نتاإلى"تهىوالاضسهـاثهذا:دأوقد

اولدى)كقدمهذاس!إن.)،ءممنلامةا،-اديةاطضارةارأكر

.حضارةأتجاا

الائطاطدوارأأسهةلءقدورفىنيةنسهالإاءهار-صحغربدأقد؟

والمعنىالإدةوخيرة"4عماأتائجإلىكا2أةوفآأقلىوالهالمادىالإثصرى

005ا،سيارعىحإن

وكارأتنافارأتجم!واط)الأممدى111الواقيمتؤتدهـاالح!ؤ44هىهذ.

.ص!4"إةاا،-*ارو78-9لاص!لدقاللهاتبات3د15،حتةهذقا-حكر(11

أمل!.دا)ةارصىأ،دبفى4والقص،551-331صالواحدء:دعلا.د

216صا-لاضمموستاقوالمال،*-!!اوءا16صابدعجد

بعدها.وما
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الإأسانية.ا،ررلتفداتمحضلمف"قسنرى

نوبة:ا،صا

بخدوذلك،اطحيم،،قكبنمافى5يدءلىا)!قيرةهـذهظثرت

لات!بريفت!رض،عوريخصماوىدينفاثوربعدأ؟ا،الم!ه:ص!4اض!"لال

ءافى،"ف!ن،4نيوالهالاغراضوتناتءظ،الجثربةاالا!واه4وداخاة

القولهذاحادخلولكنه،ا)سلامءلميها،م!بحةإ:وةيقول،ما؟و،أو

القد؟4أدفرسإلىءو-يةفعاد،ما)قدء-ادفيبماكثيراا!قا!زء4أ.لك

أصهما:يمينقدأصلينءن"هـ3بمصنرعاا)ررابأتالقولءخهاوأزخبماس

إلأشىءذمصر.و-ودوأالا،نر)نويزالا!اليانأزأن!او،ظل!ةوالآخر.ور

...قديمأصلءن

انورباارتهاطهماومدىامثروأاطيرصجعفىيةأوالمااختلفهظثم

نءتفأيخاالتطت!أيدانأنالمزاجسبمابإن:أكثر!مال،وأظلام

زقيمماءلاإدانالأفب!ه!اادونورأتؤرلروحاةظرتبعضالذاءلروحها

مل!ءنليهاإو!4،ال!نورءلكذلكفل!ارأىإل!ا)صرلاسرا!ا!!افأجاانررا

يةالتور4اطتؤأخ!لطت:أءتة2اأ-تاصصن5أجتاسضه4فىءلائكته

ا!عااهذأفىأروحواا&اةوإنما-،أ)1-يمالالدخان)ط!ا:4الظلاصبالخسة

والنورالنارثقافىلصو-ا-ا)دخانءنوالآفاتااللاكوا،الة!مميممن

وخير،ءثمفعةمقاالحافىبرا،الماهوأ)صكباب،ا)هـتحموموالى.الظالة

أج!اسفق،وف!معادويص!رمضرةءناز؟وما،أةوراأجضاسفن.وبركا

خلقالعالمعلى،ئاممهملاءس!ءنأمر!زاجالاههراالنورءاكرأىزلمي،أظلةا

ال!ثصسارتوإنما،))فالةأجناسمنالنررأجهاصال!نجلص،21*!4ءذه

الظالةالنورمنأجزاهأجزاء،لاصتمفاه3باوال!والن!وموسافىوالقمر

اكىانوراتستمفىوالقمر،!راءأينبشصياأءتزجلذىالنوراتسشمفىفهدنظ

مئثأنها،لانقعيراللأينالأرضقىالذىو"أسبمطابرداياءابنبفا!زج
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اص"ودافىأبىا)اةورأ-زاه-ميرذلكو3،عالمهاإلىالارتفاع

ءاالأصرخاص-تى..والذ-فلالنزولفىبدا%أظلااءأص،وتفاعوالأر

عوو-صل،بالتراكبوق!!ل،الاءتزا!آو-ئ!ال،لأجزاءا"نا

.لمعادوامهالةيخاو5وذيك،لمهوط؟4ألى

إحادةيكربحأفا،روأن!اءأجزتور،يزال!و،التخلإصفىيعنوبما

صودفى4أةورتاالأجزاءإذلكتةحش،ابراوأصال،امايباواد*م

الثءهـإلىأوذمقذلأئايقبلا)قمريزالولا،الةمرنمكالىالصبح

تدخو،كلرآضهـالفلىإاكهـسلىإتؤدىثم،اإلمرفيصيرفيمظلىء،فة"

التورإلىدصلأنإلى..)ما)مافىذلاثةيسركا،كاؤونورإو/الفمعصلا

فىشىءأكوراءأجزمنبقى-كالأ،ذلاثيفكلا%يزاللأو،لصاطاا،ءلا

،:4استصفىاءلهوالقمرصالمف-مد!لأ،تهقديسير!رلأإلما)ماذا5

يرفيالذىالمثويدع،ا،رضيحم!!الذىاكااير-بعذلدمضد

الاعليضطرم!ىنار-وقدثم،الاسفا!علا،علفيسقدال!وأت

مدةنوتكل،الهورمنةيهامات-الحتى"ضطرمزالولا،الاسفلو

التدخ!تهـذ.6خرإلى)1(،صنةوستيننياوثمابما"4وأرأ)فاامالأضطر

إلالاتصاحفلسفةإلىءلمياكامن))صحبحةالدقيدةقزلأىاال!ثريةالمقلإلمة

اساذجةاالعةولبعضومعثسيراهـمناإلأءه"!طاحلأوقدلزماكا

وئخلفهاالمعتقدات!ذهرج!جةيؤ3دالذىاقيا!ا!ةعلييدلمماالفبفة

.ومصهحىاوءنقاإ!

فشاارحىوأشنويةالما4يه"ثر

ا!والمح!لو.؟12الا.والفيالعثربهأمحاعلى8ماق5أو8نومافرضه

اءبعدهاوما227صستلقللشروالحلالملل)11
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ارقة،واإقتلواأدكذبل!وش،الحقإلنعاءوالهوالليلةماليوفىبعالار

رد!ذىعلىيأقىوأن،ثانالاووءبادةا-م!هـ:وأ،وابرءل،والزنا

الوص2ثاروصوحعلىيدلمماذلكءيرإلى،بمثلهإليهؤقىانيمر.ءا

وإخلالهاالصلاءت!بعدافاا!رتؤكدالذىالامرا)شريحةمذهفى)!تج

بهدمنجاهتوقد،علفهاو،4الب!ثرالعقولردةبسبب.الأعت!امةإم!

.يدمزدكءا!إصدأوردة!ثدرجعةذلك

المزد3!ة:

،الثيرىالتدخل-ديدةوصورةنويةالااءخدادكيةالمز؟؟ت"ئم

امزدك،ف!ن،ادنيوبةاوأغرا!3م3لأهوااليثرخضوعو3!ةجمة

أماوالأختإربالقصدليكلهيكورأنأدءكالكهةبالأ!لمين:!!قول

ب!ممس--اسالمآعايمونب!ذاا)ةوروأن،نفاقوالا4زصدزبافيمملأ!لام

.يرىولامجسولايدركلأ؟ءللايميرا!ىاللام

والأتةاقؤبالصدةالآخر!وي!هـل،اجا،ز"أنهذاكلعاىتبيترو

إلصدفةيق!انواءلاصالةجاةركذلك،أأصياوولاقصدايعرفولا

.تارالأ-إلاوالاتفاق

!،وأقفا!مالناست!اون-علىاعتقاده-فىءرصمزدن!وكان

لتصيئ!ةيضعاحور،جاكمفىوالمودةالحبث!قيتعلمجرص

فى:ومن!هإتهالعاةأوامر.فوضع،عليهيرصما

الخافة.عدم-أ

الجاضة.عدم-3

8القتالعدم-3
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الخا)فة!!مايراهأمه:ابفىحددهففدفىلكيحققلماأمارؤياه

الى،الأمو!احوأإصهاهإاة(حل،والأهوال!الأ-اءو!والمقا-لة4والمباغض

.طروالىأعلا"واهـ51والمءالما:فىك!م؟شتراصهماشكاءالتا.صو!هل

ا)شرمنكخلص-الاذحار-أى:أ:ةسابقتلأعصأنهعنهوح!

.(1)أظالةاض!اوعض

دل!:مضءندإ)*قيدة

!خ!دعضدككان)إحا-تقياهـ-كللةالبماصر4ب!قاو،القاصرةأرربيدأيةبىؤ

ولأتباء4سهلهفيريموغ!أملوىااالعافىءفاكرءىءلمسمعبودهأن

وتةربادةلىأأ"اافىطورلابرااأوال!مرأواعإابرمورة4الجلسه!ذه

.از،لذبا"خىصرو"ر3ؤهـذ31+ثرالصورة

:زوىأربعديهبينضردكإلهوكذأك،أشضاص4صأريديهبينو

يدبرهناا)مددوهذا،ال!لموةوة،اطفظوزوة،الصثموقوة،اليءيزقوة

.!أ...ءشرا؟ىفى-دورأسب!4اوهذه،م3ورامنإصبمةالعالمأص

ث!!رءشروالائنابخوالم!خالأرالقوىا!ذهلهقيتءحاة-انوكل

.2()نمأ....التكليفعنهيرفعو،المهةلىاالهافىأيابار

علىبءيهاوأوهام-حمالأتوراهحت-الإ؟سافىا)*قلاللاينوءع-ذا

اايتلةأومجرفهـاأو4لمهة:ةاء2،ت!ةحر-ىأ-اسغيرءلىأوسأسا

يفثطها.و

شرات!رقءنءنهاعقهروءاالمزدكبتيو،عضدك"كعانوهـكذا

922صابم%فىلامثحر-والة-لاالمالراجع)1(

2ء023صالسابقالمرجع)2!
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وألالالةالنوربالأصلمنالمولءلىتفولحوما،ياو!واص،رسبلاد

هذ.كلو)شطراراطبعاأوا!نياراوفصداوإثاتانفياوقدرنمما

نأمنأجمزالدشأنعلىاطى)يلالىغيرلاثل4أالإنساالاجتهادات

ال!جمح،الر-ىإلىالا-قئادءيرءاقالصحيمحة1.4الدتاءةا؟قإلىي!لوا

العلى.إنتاجهمأو،افممر"ثاأوتقدء3ا،(دثؤحضارتهمدر-ة؟.شاكلثما

ىأإنع!انصنعءنا)صحبحالدين؟تصيهـنالأ-دلداؤلاوءلمب

رقياالماديةضارة21ختطورالديخماأنءلىلأحدد)يللا؟،إ؟سان

هرهوحتى،4ضالص4مر%صتاء4نالدهـ-ذاصامونأنإلا،وافلالا

صةاعةأيةقلللكلاا!اء2در-ؤفىافقلا-وءدها4لصأاك4ضاليإصناء4ا

نيين.ناإيوواإ)يينالباءع!ةداتفىىسة؟أخرىيةبشر
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با؟لتماوراقول1والأديانءقارئةعلما،أقد

بلإينأباااتء،تقدصوهفى

)يهونباالآلهةع!ز"-،الاضروما!-)اذلو!"4إ)ءينأ:ااتصور:"ييد
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ممل!صد؟

و-د!الو!ولأ!لاصوءنءجزءلىجديدآء:الاء*أبل!اأرض؟نت

.!طصق!ة-44ا،نزهالو-دا؟ء4إلىو"طماعر!ه

إطلؤأفىخاحماوأ،أ!-عوىأتا)رومرالمليباأرض-وسطءنألرءمزهلى

خرىأبلادو،إثاموءسسهـوأالندواسإفرا!لادءنف!كما!ءخقداتءلى

أثضارالحيأقدمءقتعدبلاإحىفهارةأنءقأرءماوءإكاالم!-قداتباواة

إلبا-فار-أنإد،ءإلىال!وربيافيءاتأليا)*ثنتذءببلأ)تارضافى

.لإةلملأقحلىا4أ؟ءسااطضهاراتقدمأ

حةثث-هـصدإلىاطفمارةهـذهسإبأيصلاذاكءنصالرءمءلى

شىحولأىءإصاالتو-"دأذع!رإلىالإتسادءح!+ا:شاإإل،ق!عممأ?دء!

.-؟لالألفءن

لااح*تبنمقدء.6اعاق-4إاا)بااطضارةأى-وممما-:أ)*ةأدلة

أ؟زمعإ-ة!او:قيولو)أ-4ألو-داح!-ارفىع!خازةرسالةبؤدىأن

.أسكلإ"4اأمفرو-"4أ؟4!لداأ4ر-اوز--جاأيخاالدفى1.4إ1)ءا4ا)ر-اأنإ

ءشاأبطالغزوأتمماالأؤدء!نبانلالأ/1تقروىاقماافا)نزوأت

ءلاءأمالأذ!أنءكاغا/تجهأذر*د،ايلآ!4؟لاعبرزوااذيناأ،لمهللاف

ن3ص!اىواص!ز،أرولياااحونااهرإفاوصممسيرخا-إ؟م!ثم.؟-4الإؤسا

.اليومإلىءنماي!إةتحملزالولا،أصياه!الأرلملأكو-اتالأؤلاك

الأغوارر!4-؟تءلى-روإبوقدا،ريخبو33هـولحربأ)ا"نرودخ

،إيمئهفىا-ارى)-أموس،ءثسللأحىدا؟فى!اللأضواأزوبمضذةأؤإظلا

.()1إ؟وماإلطأةإكأضلمفىإقيتا)ىءثء-زفاإ؟اا،ءازلؤ،م،511-إوية

19-09ىطالله(1)
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ن"أنراكاالذين-؟ء4قديرفىألابلاكبمبال!4أنوإصر

ا)!زوءصورفىالأنفارإلىالا/إفيوبقودوتبينال!-كرالفأدب

ليه.تأالمطثم،تقديسإلم!تطورتالتقديرفىا*4المباهذه.والهمجية

الداشراقرنافى4الآثورتالدولة-مىتبابلوةمتعندماو-ى

ا)بابلإينءإقإلىأ*ا)بأالثافىءسجوكاطأؤقاد،ا،تلادةءاطاخا-موا

ءمامالة.أحمم!ققيارهاومى!او3،عصدوخل!،أإءأورب!ا؟حاءلةيننالمغلو

تأسم!تأ)سادسالقرنأوا"لومثا-اخإاقرتاأواضووفى

ثر!4ووصلت.يينالأشور"نتخلصتالتىنبة)أ-اإ-4إ1)-!4راءاالإمبر

إلىقى--طرواءزرتيفايم)1ؤ!سنبوضذءآتحتاءإشوااقوةا*نعالية

فىالذجصلمواأا)%ودل!ن"-لى4-ةبمار-،لمالحاول،يموذا5!لاد

نءوحمل.إيمأورثتثمزأهروقأزلحكللتممدوفزقإلى!ينابا1فأةيهمو

أ)قديما)مهدنتهـ5اطتالأسفارو3،أت،أصرىبل/!إلىالناصءنبهااقى

.إيي-داريدالسلامءلي"عىموإلىتزهسبالتى

اميج!إالذى-دالحيإلىا)-وحيددءوةيتأثروائمالبابليينأنإلا

.)11نسولمتهت

"أس؟يد.ونا"هو/لو،اكءلومنية11-كاداةالأءسأزهـادنلآخر301مافع

حقيتهبرعاا2وشإاقد؟4ايك!.لمالتاريموثأاناصرإذ،رفيحأدبىذوؤ"ن

عركطا،ولنسرجوتولمطفيثار!سديدإلىئهءلامن!البا-هـووصلإذا

:قوشءن-طر؟اقعةالى!ذا3رىذخدإلطبا

إلأ-صمخفىلمتهاصوراإجمرفى4اإركزتالروحليثمحاولاتهأذإلا

إظتو،المحةتلةينالمحلإينالآ)،ة"ءنءردآلباإلىإ-فارهف!رةءن

.))(وءبادتهالإلهتو-:دءنإدلأ،بماالآ)43لتلكبدإ*اا

.بعدءاوه!!كلصا!الميختارموصرا-ح)1(
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الىيةالشمرالحضارةأ!اب،تءريون11وونا-اءااتةقوفد

ال!برىالأربابءلا،إجمهاإالساصينا؟خقالقبلبابلأرضفىأزدمرت

يونمرالمفو!-4،شهـس،ا&اميه!نإسميهالذىأتورا34+إلهالابلإ

بيهاو،كأتاراءت!نالم!تصصيهااكأاأطب4إرأو؟لزهرةءنوآ"

01يانهتيونالش!مر

قوءينإثناتةاقت"ءعلهاثاأنءنءددآأونر4باتأ)-ابا"جاالأرودحلت

تء،1أنداداب!اوقرنوالافآب!4أرإلىاجدد!اار-م!وام،3،نحتلفين

يد.تزأوالعددأ!ذتبلغاحفارتتواءمق"ث-ا

والأ؟،رلال!ةوحمةلالاصهغيريبالغراكصددهذابرير)ةتلةوماءق

ا،ف!روأكةولأهذهإ؟ناععلىا)قادرينالدعاةوص!ودوع!م،الأهـواهو

ثة"ثلاأولمينإأوواحدإلهءإلىتخادلاباوالأهـواء

الثرمنناساطاعاي!افيدلمإذا4أ)؟ثستالأف!،ر-ذهبوهـصذأ

..،إقناعماءلمىقادرأموج!اولا

الحضارةءدانفىوالأر؟رامتي:لاهذهبهرتحهأتءجبةلا

الموء4)مدع!الرقا:د?يىانفىوفثإت1يةحرءن؟تءخدا4المادت

01!المة

يخةباكبلباء!وريةأشصبهلموهاتز؟ادكون-محا-ت!وأ!ذا؟ء؟ت)

ا!الاكأدايومفى-.4كلقيتهحبابالأراأنتيخلونة-؟أوا،الة.1.4

لأ؟-ىمحفوظلوحفىو-نج!-!ها،4!لماا)صحخالما?ةاديرفىلتنظرفىالخر

عامإهدعاماالأرضعلى-إطانهتلقىة-"المكاو؟ن.،ا)مام:نهاقىل

-دمةهـدالملكثايدءاو،اطإثيةارواكهنة1فيه.ل..اوءداذلمةءسلفى

لهتخفواو5ي!،-9أنال!ث!لءوا!اب!ضفىويثمدون،الأفرادءق
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الساضاق4إ!كودؤلا..رعا!اهعاكاله!لطانزقدكل4أأإذلد!يفرروا

جرليدءتأيةاا.و-شاملوتتإقاه،خ.ردو"ن5جدتد/إذنإلا

(1)!الأ-ا-

الآخر:اا)توم

يزمرأدرآخرلمإحا؟انإتينالثحهرء،دفىيفىآأأمهـءت-ؤوامءذا

ا)!هلمواتفىس2ؤأوءرمؤ!ولءإثطأا-ترةن،ادوابئ!ابلأ-م!

-ير؟هنءنهثفي؟لا4يصيب؟هـضذ)"ءنهتسزيهفالآ)!ةاقرابينوا

ذذ"ءنوا)ة-ررءيرابئ-وإجمداإ*-د

الالأءوفىص!)ةةصآخرشىء!فومرصآبرزاؤهي!نلموإن

4إصفرأو4اؤكزةذنبإلى-بيبماتع!م!؟-4وكل،اتوالغروالأأفس

أم!لها.

وأاأءأوفاالأرضءإىالأل!4و!سل،أ*ةاباؤ"رومنوبالذ-كمويد

-لمولقيلالشاس-ءذرؤدو)-!كىا!ا،اها-واءإىنبالمذوءالبرى"مءباو

.أ)3ا)"ذيرذلكبفيسيروصدمادك!اتتلهموا)روقاب

:م2-صو/با)جمكنالآ)41-لملأؤ-

مننهيرووؤ؟ا):ررضوبررضىكام/إ)حوق1)ءالى!!44الآلمءلازلمتته.ل

،قصعااطإفقصقوفى.!الدهذحضإققيل4الآلى)ة)كوخزوأتأكأار

بنؤبيز--مب!س.3ءاووقو1.4الىاةريةالإمبراءأو-؟وطقص-ةورت

.ءىرلنااركهزو

29ص-الله(1)

29صبناسااإلمرجع)3(
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ضلققبل،وأكأاراءزوأتبابالأرإتلكرون3ذو!:العقاديقوأ!

.أفخاإلمطلافبا!ع!؟تاتن!م3،؟صاالده!ه

هزشهأنهاوالظالاتالأخوأر،4رأوالغهر4إر،فمات،ءنفيروون

برو:!ا.منبسحاللاصياءاإله"نوأ"

و)حمد،إكالالماهن5!برأ-إ*دحنو)هـءإء17فانت!ءأواأ5وعاد

فثةالا،.يات.هإلىعدالذىالحروبوةدالج!ودربمردوخهـو

نمالآ-ر،ا)ءصفإةضا?ناز:"وعصخأحدهماءقا،رضصنع:نصة!ن

حما.المهإلىورفع،باذ!%لاالاجمر-و:اؤ!م،أقب4اهرهفىأصأهوصح

.الأربابءناهءا:

41ر،-ت!ات".ين4ؤسص؟؟تفي!الدأنقكما:عةد!مالخاق4زصأما

أظلاتا4إرأو،ءأ*ماوأفوشإةا،4رأو،الأجاجالماه4ورأو،إرالأص

لأرضاوحم!وه،الوجمىدفىلخير!س5-2وذبأ:ألماهأأ"اتاإينآو،ارالأءوو

ءفدهمابماالإ؟انأ!إلماإلىوتو-واإثنالر!هذين4ؤ؟ضهفى.2*إهاإلي"ا)با

صيخثنفهإلىمر.دوخ3اوؤصهات-?9زمت-ى!اتوأطيرفأكاوءن

.ا)ثاذالصممنالةضواءوصضعحدهماأكلنالأرض

فىى5ارإدطاطإ4قصأهـذه:!روحتضمتتأىاأ!لألواتوقد3.ثفي

جثبلندنالبرتطاقا)،-يرفإلىوزقات،ءةشالتا-حاقرلى1أواخر

.الآنتحفظ

ءلمىأس!انال!4معافهىضرىأ4؟قصأسانال!خاف4ؤص/إ-ون))01وةتم

بهثمافي/1اوتالآ)أ"ن5!مرهاخىخلىشفىوا"!هادهاطلمودإلىطءوء

.4اباقياا-صاة4.مهفىاطإقءنأحدبم"ا-مفاإن4أا؟)ا-أبىإذذلمثعاى

و)مأبلاداؤل!اس!3ىفى-تحن-رزوماتمأ"ورق513أعاى4القصوتدل

الطرفانذكرضالتفءلمىذلكيرجعو،ءةباأجنية:لملادءن)لهأمتنقل
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اهـأوفانأأنمتبرونالالىأرقى-.ثنالبالأن،4د)أقص!را)-اابرضفىافصلا

؟وحسةء:44ءلياستقرتالذىاطبلوأن،هـمالأثلىاإاكريناإينءاكرقد

إليلادفىا)طوفانقصص-ثتهلولمأراراتببربلاليومالمصروف!وأط:ل

!أ4ليأباأتإق41قصادإ*ةاءببرااذ)ةواكة!هيلذأ23تفصيلءلالأخرىا

)1(.)ا\دياناريم-وإين/لةالمةاءلمفىبلإدالااتالمأ-ور4وساهصتنصيب

ولفيةسافرذأطرصهت!س-وء12وررلي"ألا4رءأوأمبرلااطوص!!4أما

إلباءيوكمقأ:ؤالكلداالأسرةادأؤرآخر"؟ءدياسنابو)محاوا"/أنيلزو

كهه4خيرةأثارتبلبافىالآ)،4كلكإدالمعاإقاء4وألمحا!ي!ن4الآفى)-!ار

يدبىونؤ(خذوا،الأك!ها):ارإ-ينربوهـوالأزوباء،صدوخ!هل"

فمخصفىووبمدوه،لهلبدءقوإلإحثداس؟ابرأءننخلصلا-الخطط

كانذلكقبلومنلمجاورةأ"1،!د4ألامبرأطورأصا،افارسى،هـقوتض

شرقفىالترىلبدياءلك،سو!طهـو"3حمزمحينبرزقد"قووكما"أ!م

.الصكلرى!ءاآ

لهوفتحت،أصوارماخارجاإ*ركةتودارإل/!ءلىقورشوزضا

.قتالللاجنردهؤدخلم!،-مق380-ء4ينةالمدبوابأ

4كانفىوداسنيدبونابنكاءهـ،ب،العمدلىوأنر-بئ3ةاا)خورأنالم!م

منآ،.نارمناحرفإارالجدءلا-،صاتا!ذهوبمتبتيدظثرتء:دما

الذىلياداالنبىوقدأولها!5+ح+!+حءاايمول9!؟"+أسينفر،وتجليءتا

ركيلو،وأ!اهتكهـإحواللهأ-5!ء*ةا!اأنإاللغزقرأ)الأميراستدعكاء

عإيمتكقم!متء""امازرسين،اؤ!اأؤوجدتازيخابالمووززتم!"اسكا

علاصدوخدرول؟!ا؟نك!4وروتلمزتقول)3("وفارسلمادىوأعليت

49-39صالله)1(

اطإءسالأ!اح؟ةالدأسفر)2(
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فى،بى)دساءس"وتل،اطا:طءلىألمصطورة4أ)حتاة-إكأعص!إءلم

المديف4اخلالوتج،سيراأاسزيىن!بووأضذ،توراة11تةول؟الالجة"لك

))(،توقاأىدون!مردوإ-"لأصلاةاأشهـهـتمجشةوصهلإمبهدوء

ح!إلىالحضارةءرفتدوالآفىا)*ةا؟دىا)فعرررصآاطد؟أتهذ)إ!!

وثلز.-هـ.ذلكتصور؟،سالكلهـذا-صارةن5ا-:يرلأصزةلف

لم.ال!ايختاروبرز40لةءؤفى77-76صر(

.86صلمالعاتاريخموجز11(
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ال!انترإفصلا

بالمطوروا)روولالأديانهقارنةعلهاء؟ق!د

ضرءفى

إ-و؟التأ-دماءء"ت!دات

-مررص2رويمون)با4الآفىءلملاقة-صور-ؤللألوص-صهور!:يد"2

و!سح!.أساءثر
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العلومنواعأإالخصيب!ةالةد؟4الحضارأتء.ودمنام!دنانالو،لادمد

ا؟رنةم!يخهابل!تالقالأ%هـىإحارفاوجمخفروعوالآدابوالفنون

مهدأنلاطويةتقدونالكلربءؤرضوضاللفدحتى،الذرىفاءث

ودجلة.أنيلابلادسبة!3ته!نأنإلى،نان)!و؟ن!.4الغر.صةالمد

ال!ثه(نهـذافىلأءخماد!،ةأل!قيفىمم!ئلبرقىتحظااللادهدهأنإلا

ضأنههذاوإفسانارحىعنادسقلأفكروأوحدهالإأصحافىامقلاعلى

يرةىأن!اولالذىال!اجزالبماث!رىا(ةوىإلىإلايصلأنلا؟ممن

خياليةأوحس!ية،أهور،الكونلهذأبمدبرالأيمانإلىالمتطلعةظرته

قدامورومما،ا،شتقلءظهإليثايصلننيمكلماكل!،صباذجه

صرعانلهذا،يسيرازمناإلأالعقلتصخلأ)حصنماو.حينإلىالةطرةضراش

عماذجايبقوتغيرتطورصو)محن.وت*يرالعةا"بىهذهءثلماتتطور

عنبعيداالإنسانبقىصاألماأصححى3أو،ء!ابعيداالو-لىبقطالما

.حالصحبالإلمىالو-ىمقءقيدتهأستمداد

همبي-امعةأمفىنقلممايبدو؟،ا)قداىييننااليوشأنذا؟نوهع

كأضر!.4بداتومنذ

:4للألوصضورهم

الملحمتينىوسميرهوأش!ارفىالذيخاضلمدوأ،الأولبرابأر،فهـذه

ءنهميقرلقالأغربردنءبادتهموساءت.وآلأودياالألياذة:اعظيمتينا

إلمنسبقتهمالتىالأءممقءستعارةأربابأنهاالواضحمن؟ن:الشاد

.العباداتتنظيموالحضارة

نماالروف،ديوس"الإله5سا،ودرواكيرأرباب"زبرص8فالأله
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بميعا،لمالأوراإ*-،ادأتافىلء!ااص"و،ا)قد؟4+الآر4أ"ند4أإأدا

وشإثا،أرتمدلا40إوالر-اتواللمألارزانةإين-.فالتصمنقليلءح

وهـغا4/ليأباأ4؟هأ!ارءثفءا4إالرهـكط،سة-"و5ءو"دتتوفرأ"4إأرا

.4الحدن4بهالأوراللغاتب!ضؤ(أةجمأعلىتدلالتى،ستار0!"4

إؤرخا-هيرودوتقال!ح4إ1،ءس،إسينإ"هـلى،ديخا"و))ربة

فىء.إدضماتب!ؤففا3-:يرة/إبأر4.قواحدةوهـى،-ا،ثأورإقأاليو

.تقلأغراب!د

بم!ى4الة!ر،أهـوناى"رو،ت،نيسأدو،الأربابهذهإلىوأضيف

..لهل!اوأالىبد

إ؟-تباىإإ*4اط-تا!ر!ا.ءاوفى،أ-ء-لىدثو"د-ء-اا)-آ!ضبفىتأ؟

.)()4ير1)-س4ؤتاؤ*ور.*الدتافى،اءتر"إ*ءاد-اأخير

أ-؟؟-اتسهـاب!اءإلمو6أصلأ+:كرة1لآا،غمآصورش()،م)!مرءحم!م

.أحداثءن!لمايقعوما

م)1وصورإلاؤسص4هـ:تولأ،4!ه-ارقيع!تلاوفيءاصطح،ا

بماءو!لماإها51ورلهمخيا/

أيضآ-يا)3ب!(أوءىورصهومبما.ئلهـذاءنكلءبرواوقد

إ"حاسااضهب،إ!الأءصاء4خبمتراةأر51غرصوفىلهإءتد!الجلباإونهافا

.جيوملىبازينقداهرداوةحص!وت"?لموبءثمليدهاوفى،جةون!ا

وأ،الأديب5جبرفوقيهيهونلهترثمآجار3أنيعتقدونو؟نوا

القهء16-59ص)11
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لهأ!-"ءقوأن،وعرشزمرزوتهله"يوسز"وانمبرلم،،أسس

اهيما.نووهامرأونت"فذوو،إضاء4بالهتدتنون)42الآءنصبارءمثر

ثامآكهالبماءمرت!ترفهءاتقترةونالأد!بأربابفورونوخ!نوا

.يشرهـ4اتهم-!ووراءويبه!رلرلأ

عاءهوهجر،إنته:ضاجع،،كرونوسأباه،وسر!"زقتلفئلملأ

4ذرثءنوغار،الفاواتفىأرعاةانجناتأب!اهـويزاهـلاءرازساتد)جمما

ا!أ-اردزبوط،اشاراحهسءلما-أموص.خأ،وا).؟لاكا)ثسلهؤأض!رخاالإز!سا

.إ-حماهاءنإءارأءناقبس)أل!!-انأد.4لأ،بروءثيوش"

نياللد)قياخا،توست،لهإ*اتع!ورا-!يهتلكذ-ىا،م-ت(ث-ظحعو!

3!رالأطاؤيو،الأليببم-لقىب!رشقي"!))ئالأر:إبخا)رواأو

وفىلالآراءت!4آحصإ؟او-خوزه،منهـالاندادءوء"اؤسأ.مص،1أدوا

.أ)حذرواةوةاءن!ا/دلا"فةص!،يرادالأ!!نالعداوة

الةدر)!ذاعضعةورسهزيوسحىالجيعزوقةدت11ت!صوروننم

تقض-14مماالة!كءنق!!بمثو،دهتربةيضقدو

يلى:ؤ؟نذكرها)42الآإخ!إ)صى?نلمجضمهصا"صورةيكوإ

وصة)حدوابن.أقداىاأ-!نا)-و؟اأءتةادحسبقى.بوس؟ن:تتوحا-ا

يكلثىقاباإوهاو؟نةالارضإ)"4!ح،ح+اإتروالزءاقإلهأ؟غ95!35

عون4أبعادها!قررتةلهولدءقية-لؤ-كان4اءازأءن-ى-لفا؟4على

إجمانإنهي!ذوزأضذوأ،و-،ث"تهظوحما-4رعاأرعاغأإمضإلىفأوكلت

ثمياصةالر?نوالهصسىبافهاخأصولما،زءهـعوشب-قمااداعز

.؟4احءأتبو

المردةاثهـادمعيىصوفتالهعاركبر!إلأهـذاهـدلهإلىيصلا4وكه
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اكااا!لأتجلا-لكالما-لةالصخر/!ضلالآ!4رجمدأبممنم!نالذيئ

.لوال!بارالجزأ)-،ءءنوط!ا.-غءتدأتكوا3بأااعتصر

ؤوقوبمإسالأءور41ودا!هاصماه1ءدكةبميرازيوسروجثم

.ا)"-سثة!ءفى)جانصرأ-4توءفأوالبرقءدلرا4!ةوفى،شهءر

أوأوكا،والو!دةات!سالزءيا،آشرفأ-تز،!هيرا"زوجتهماأ

حمه.ووطإأر!اببروو-اج-آ!أءلآربةما-يدة4ب!تهفيلهـضا

الآفى34-يرإلى4إمةرو؟ةتأفيءونوأيومالصواط-ممةإ"4:ازهيخا-2

ثيناأ4يغمدلىأها!اأقامو)ةدابهـ!ءطاءتعإ-ءجي"ب؟نأولذ"يوحمهز"

الذهـبءن،ؤ"دياسةصةكهط:الأإدأخلىوأم!موالهـا-ص!؟ام!.دآ

.،)!ارئدونهالم!،دهـذا!ىإص!وأ-انإيد.مذتهماأبدلحمنو!ووالهاج

إ)ء،اأتقرباألو-اءنولقد؟ن،ءندلمأ"ارأالة:حماهـ-3-8

4هـتءلىرشء:الد،ناثكرصو؟أوأ،ء":ا-!اداخلا):ارإدث!ءالمداوء4

أ!ر.حؤويهـو-اوكهناللوبىض!أرداهوءا-كا،ص!مصهإتدهاوفىأةاص

لوشاو4شوإتوه11هإوأت!ءصهزدو"زتوس5بناءأ-دأءوو:لىأبو-!ا

وءأولاثإبا3.ذإ)ثبوهأ5"-"وقد،اكء-ى،بةءتةودالذىهـونهإ

نواو؟،ا)طبوالثيحرووتةوالن!اوشقىاعلىثيهنصررله؟،ا)صمر

.اثءس4رولألفرم!آا)-ياممقوءددآالةوسبيدهو-هـلبث!ابنه"هـ،و

و!ى.بولوألأض،1أءا-ووع!أت،إوس"كأبنةاو!:أر-تءيز-5

ثه!ون!او.الةمرإلهـ4ا)-حماهوفى،والصىيىباتالغا)،4إالأرضفىء:د!

.ءلال-:"!!9وؤوا)صءدثيابنأمين1)"د4صلأثوؤ5ةأباص

الأرضحرثلإأ-إناصلميم!))ىهـىا3أيهتةدوناأوو؟ا؟كأد-6
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باصأةبشبونهاو؟ئواالحبز!ل4علت؟الزرعوصاداطبوبوبنر

تأصهاوعلىاصأةتتمثلو!انا-ياوأ،رلميناوسرر،،،!17اف5ثاصسىقيء

أ)قمعنجاتءنأكاي!ط

،اعرجؤالخلةقبحوكان،زثوص"أب!ناهمنوهو-هفيسض-7

،ا،!ال.تبادكثيراةحامإ)؟وكلوقدا-ت!اهـآأعظمول!ضهكان

يقهالإغربضل؟يزلأالأعهلحةتصةح؟،لحىلهوأادلآلىءبصنعالذقفم؟

ويرعربىن،والذهبرالةفةوا)ةطساخ!يدإلهكأرمتاك3وهو

ءاقط.تصراهوفىمفوقةيمناهفىبرج!طله

لءبر)94!اوءزيرو،بلحرا)4!ءتد!هوو:(صراء!سإر-.8

.وشسورعوخوذةدرعمناءرب)-اسفىقوى

ابن!او3ان،واطبهالجالإ)42(فيتوس)3:أفروديت-9

،باطب)"انص!وفىكلما،والولأدةءاتالزغام)فىيساعدها(بر!دإكيو

تا!هاب!4تيربةعرا3بةرياهازتاءنف?فإلمساء4امة?ف"ادالون"؟و

الناءىءلما!ىو5نهأ-قدونيهيقغرالأوسان:ديوةيس-01

ا؟يلرأصهوفوق،برءلايركببر-للرهفيوقد،أدحرومزراعة

.الةوةتلىدلاةنانقروله،أكبهأوراقمق

فيلموخهاووالسلامفىنوالةاتالعداإلهةعند!وهى:يم!-11

وقد،الجزانبا؟خرىوترغ،ا)-مهعلىيدي!اإ-دىإبقبضوهى

اكخاحمين.،-داقصبزامدمرمزأءيميخهـ(فوقتصابةوضعت

لادتهووةت.بوأءلموةد،اطبرمز(3-انيد)يهوثحا:كرأ-31

امهو)كن،منهاكخلصوأراد،وادقاهاطخاءبء-ثممون-نهأ

و؟ثمونه11،عزبلب!انمتهوأر!ا)*ابىاتفىأ/؟ءنأخفته،"ة!نوس
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اضاسابمأإميبوهـوام-أوبج!بيه،قوسيدهوفى،جناحمان4!ل"طفل

.ءواث-*ط

-11رأتوءتأةصبالاورعروا1الآ!4قيةصهاو!:-وؤ؟قس-13

121!افىخاور!اشوءتع!دماأن!ازصواوزد،ةدحيدهاوفىبالأزهـإر

?لهاؤتصا،ماصمون)ؤةلملم!ا4اربفاختا)طا*تهـ،ميراأوكان،حنىيراهـد"

الأولمجب.بم-لإلمطاروضأأصر

إررص.ا!؟!ذكرا)ىدةا)مد)،ت!مآءقلهإإكوه.تإلاء7!شماكلقو!حذا

كأيةإيناا)قر!!اوقدءوء:دوهالهةآماو-!لوؤيوذ؟الا-وؤدسماوا)ف

ا)ساذ-4ا)صورةهذءءلو-!ور!أم!ضاض!ا.إ-*ا.اإ)-،1ز)فاأو،بمامثس!ا

ز-4عتوؤتفى،4دتءءةاردا"-4و4كرتةإؤءافيوءدا-دلاقاااهالبله

و!-نا.4ءإ:ءم!د:ناثءشوىرإلى-4لأدواقتا،1و4أ*لا-ضارغم

يةلا-ىرالإث؟دىا*قاايالفكرطوصءدىنكاننمث-هـةاؤصتين؟وردنأ

لأها-او"هـش.أص!صح!اال!!ىا)و-هـ(إلىتإجألأءندما-نانالي/لادفى

.ن)حو!)برف!م!الا!4ءلملأفة-!هورصاأتجان))قص

:وبر.*ص!مبا)يهون42الإعلاؤ!-صور

الأءرثقدءاه-إريخ4يروؤ؟*صأم/إبا)يمون44الأءلإقةتء-ل

إدقمهصتلكبنوءق،بابمم!ردراتةوبظ(ر.!م/طاأكبمد!قصصرمن

.أمىورةا5هـ1إ"وصتحهمار3ءذ!ان

.ا)ا!!دوزارأسقصةأةالأولمط4صا)4

،-؟وجلابمتاؤوتازةالدو،ه!رءنةءش!رؤء-طا1،-"-يس"خإ

علومذاتوفىاءامرا!سارعاتأن)"ثوءا،-ار11وببر3ءو)حاوغدا

قدوقع،أهنناة،الاأهـ4"زرأىا"كاسا4ءلياءزرأ-*ىإلىلهر-لةأفى

آهاقب!ةفى،اميدوز"صورةءل4وأطإ"ت،اسدوز8)4تلءإ؟رعا)خف!
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ألرعبتبهه!!او؟؟ت.ؤ-!ىإ،فاءىبعضرأء13وع!!الوجه

إلىةءإد،ا-دابدولمنوء9ءن،ثب؟س،واصذقظالناظرفيةلوبفى

فعزخا!مة)فهلا،لمكبإتإلىة-مراأ-ذتأ!اوعلم،أء4ءدفلمايته

خمفيةمهوأو!ومنهتخاص،هـأرجوسفىأعيربىتبئاوهـوذلا4ءلي

افىرراكارءلمةاب3اثبذ-ة:اء-وز:صخبذلدنبأهأ؟فلهأنء؟4

شقيقء!!هاؤءشا)يمفىأةاهماوأصةدوقفىوأء4!وفوض!4،ا-يهقتل

ثديس،!و-40،لأمهالحادث!ذهحتىوخرمهما3هـآالإد.لأح!دىآصا

وأمههواكرء4الذى،د!.ء!ز5وجدأنهلولاإق!ا4وم،الملكباتإلى

أثينا،5للآ!،4تالم!فىأقيمءرر"دالى/%ضذأء4ثيسيسصفى3فأجالا

تغا.-افىكممون4فيتر13او

إصلتفالإلىدءىحتىإ)اضلهوأكرثيسيسءلىحتقإلاثاو)ءق

ا"دايا!ءتلناددتأءهـماذا-إخرآالكافأله،المكبقهس

.أاليوماهـذ

و،ل،ومخقيراسخريةوالع!ءا،عساهمناهـاضرونفضحمك

وقال،الزهـورن5قاجملاإلايقدطأنالم!دمهذا!دورفىوماذا،3بغض

لأف!طيعهبمالآلتإق:!سيسفقال،يدبعمليأقىأنأعجزءقأ"أ:أخر

،ميدوزا"ذلءلهظدرسأ.ك3:محاورهف!ال،ء:آأحدث-تطيعهولا

جريعءنتبالضح!اقاعةاةدوتب12الإإوأجابثيسإ-ىفتحمس

بالأصبما.ليوهددها،لكفأغراه،قولهء!قءلثيسيسحممبيما،الأر؟ن

بهلاكه.مو!اوفى)ذاإلألعردته

له،فاءهومايدرىولأة!سعأنهكوأدتثيسيسوخرج

وأء*ق6صارالأيحظفوهاجانورارأىإذأف!رهفىغارقهووبيما

نءنبهثرجلوبسا.!هايدهافىمرألماتحملى،أ؟ينا،يرى4إةإذاألظر
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قتبرذاث4غاليجوهرةءقزدفسإءيىهو،مسالشه!وبمشوءينيه

الرجلءنوسأقجناحانولهأكإ)صالذهبءنحذا.ابس؟ت؟

.،بزمر"إنهلهةقيل

رأسفأح!ءلقادرأ؟تةالث-اءاقويا)كع!دىإن:لهوقا)ت

-يلة،امراةأت؟أقد:أتةقاها-برءنء!اةم!ألها،؟ءيدوزا"

،2،جمازم!لبو!ا،الآ!4تقاب،،-:!ر"تاوزراار-ح!تو)صلأ.كا

؟،--هىا،فاءكاسمارأوؤوق،ؤاط)ةدميمتيوق!هثءؤلأفىوج!لمو!ها

ءنهاالناص؟ةورفىيدوأينو!!،ا)ط"ورأبعظقدءيهاأعاخا-*لمو

.اص-رت-+ولءإيم/1أفارهتقعكماصا-"لو،لهاومة!

ةلاآةفار،ءنهاتجهاةيرإذا-ى،بهواذ.ب،اترمىأهـذاخذ،)تثم

يقدم،في"ا5زا01وءفد،وتمرة؟"4وحركه4إ)نظرا)ءنو،إ)يها

أنهاوأءالته،أ-داهلاير-ىات!اشامقؤط!يهفى)فهثه!،رأ-ثاواظع

،إ؟سلايتحملهاالتىوألالامباإةأءب،لموءإيهاإاطر)قوا،بعيدم!نفى

وصل-ى،الواحدةأ"ثنأذواتألا*لي"ات/ءإىليت!ايمفوءلمته

ووصل،ءنهالأ-لت!ابهدةوس3اللإلء*طفءلىحصلأتبهد))يها

با)م!عفأمسلاثم،أ--كأاو:ينبيما!ا؟!زأناعوا-مما،يدوزأ،إلى

،51ردطا"اءجمدوز8ض!تىأ)حنو،ما"اأ+فياكلا11بهمضةذأعنةثابهوةمرب

أعياهحىقىأ؟ظارهماءنتح!"4لالاوسترة،ءخم!ءاءبت!دأيظيرفأضذ

ولاءا+3!اةلأ؟:،اتبرداءاهصءرو-طبهإذاؤ،أ؟-ترجفيط،أنهير1

،فناداهـا،أثينا35ر؟ذظو)ء،أ!ماشوااطوعن5لهلاءاهـا،ىأةةظن

فأكل:الأث-ارانغصاأ*8يئ،رال!وركلايس،15،ةرأى،ب!اواصترزاث

،با/لأغلالقيدتتدامرأةءإ"ا""ءنإءسأحتى،أن)21أيروواصل،.و!سب

،ابلاهأذه5ءلكإنةا،ندروء-داأ،أنااتفقاحالهاءن،-أفىوإ)ي!ا2:طة

.جمادجمالىب!د)يس:وقالأبىبىاء-بوقد
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ءناأجملولأأبمعماكهنامهدالي5:زقال،،كالأصيءلكءلى!ذاوءز

؟هنا،ب5إ)يتالأريسثم،إلادنافأءرؤتفافوا)"!رء"اهءل!وو،زو!3،

ى-ا)خنينلذلكناباقريقدءىأنأبىعلىوأثشط،اسا،فيبازفيةل!ها:و*

هذأإلىو-لموقءإء4ثارواا)ناسو)يمن،أفيورزض.الماءيرسر

.إرص!مالمأ?نا!كلسارفى4رغبادكانا

بسةو4تإصرمهمبقؤاءتشه،هـ!،دءين)اأ!ةر،ثيم!إس،أتةتوأ

واقترب،ولأتنظرى?إيكزوقكيدصمى:!اتالثم،زةط"1211ءلإأ

)نعاربازخ!ول1،قطوع،هـءيدوزارأسءن،سئإم!،عثفؤالتةين

.ءثجرآاإ)3

هاوالهقمرإلىبهاروصاأ،ذراء.رإين،أدروءجمداأ،ثإسا-له"وحمل

ؤإ:ي!ما.ا)-مرورن!مرءحه"المهأءثاويئاطز

،؟"شيماحمه"ثكره.4،%أيزوجهوأنبةددمن-لازظالمثأةحرضءإليه

نامورحا"4فى،أندروصيىأ،4!توقدوالد-"إلىالذ!ابفىاستاذنهك!

أ)م!بفإلىإومأ/!داكلاحا"54:له-ةوك،هـاثيما:(ورأىللةذات

ضائر.الذبلكءمماواصةتاصةتثم،،والرداءاطذاءالىولأ

لأنهالةتلإهددهالذىإلاثاإلىذهبثم،13وطءأوالد"4إلىةءاد

ومنا،لكة"ظر،سليوزا"رأسإلىأظ!ا-ىزيم!ةصاح،4ظىفى!لش

أ-!ارأاؤ"طحولو،ءرو4

تهووالدهووآواهأكرمهأنضقالذىا،لاثشمقبق،-ى85ب،ودعا

مسق!،أرجوس"!!هألىسارثم،صتحصاعاى)4كل-؟ؤإةءإ-؟ةةوء4

ى،4ءمب"أ!ر-دهأنوع!ملارسا،إ.كة02الىأ-في"4باو!ل4ت8و)،رأسه

فىواشتركث!يسجقد،ما!هايزوروالأإماببىيىماحتفالايحفر
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وكان،ارو-حأنظار)!هي!ربملمزءثااثلزكصارأةفىصوفازباتانمإر

ىأ،ناداابنأ،!اةإ"يةولوالمبارتات4!ات!مد-د.إلى،!جهأن؟؟لتهفى

نكا)-ءم،و13ةار-تحا)قىأاقرصار!ىمباراةاؤ"اء4ةو)حلأنادأإ"-4ابن

تشيس،ر31"-دةةوقيموى!ا)قرصواذا،4د!ثفىو!ي!لماونوالنانهه

.اله-وز-لالر؟:وءةصسقةتو6ء"دتلاءنهيصيبو

،دأاندروء،-4وزو!إ،أدا"1.،4وءمه-وسارإلى،ثا-يس،ذمبو

.ءإ-؟الشحبيتوجهوهة(ك

الطوظن)1(.4ضىالثانيةإقصةا

)!تمأان!هيروهو،اماوفانأءنوةماذ!!دماءالةيقألاغريهيرومما

وءن!ثا،الطينءنالو-ودفىاصاةا!أووهى،دوراية،خاق،وسز"

فا-ذ.،ينزو-12إنتعطيهاناوصاهاصندوقا38إوءقأ)!داياءنأ3؟يرا

كا.شقئوو،لايمثا-ا"

4تتخرج،تفتحهثمألص!ندوقإتبةبهاإذ،يتساحرانبيماكا؟او

ا)ثمرورتخرجثم،زوج!اوتمقركبير؟بمنهإلمةبو؟وتافم!13ئ!41

،أنوأ!اا-ةلافءلوأءصاضوحروبوصدعرةمنب!4و!خا

ة!برىا)موندوقوقيأهل.فيمهالملأفه"4للاراعليهفتهحىزوجهاويعا"ئها

)قد،الأهـلأنا:-مولثميغردوالطيريخرجوالفهوءمنهفيحءايرا

أ)؟صر.ج!جقلوبالآنأدخلوسوفخامم!4المندوقدخاضا

به%حدالذىالإفسانمفم)!"ء4هذاكل،زيوس5دبهرلقد

و-ممبر.وطغى

15-94صبقالسياأيهاب1ءقملض!ة(1)
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متض!رالأرضاإلى،يوسز،!زل،الهاسهـاثينا)ثوالمةاصىدتوص

هوتاي!الكاأ/نجاءيمتةصثهإلم!وذ!بلإفم!اناأك!مىابماليرى

ونأواروه3هـول!صن!موفادتهصب-كرءونأن!موظت!-ونوعددم

م3وءإ"4-"بحوب*ب!مودؤموا.-قيقىء)-ولأنهم2ءتظفا4ءتذكم!وا

اوللكدلهفةبر،وصبيتاماطعاطاباكإاقصكرإل!و؟أمفتر3،؟)4لتك/إ

نظرة؟)إ.ظر!نإلأ،زتوس"ءنكانؤا،4ظبةم!لبلةمهاأسوأ

يا.طوذ:باضسولأن)-ثوما،4ئصاةر11اربمدت

ولاالم!2فلأتءدرأرآالأممااروهطات،ام!-ب!ا11-حماءوت!بدت

وصشا،الأرضعاىماوءرقص،واديطاتأ!-أراوفاصتانوالوديا

.حمدةاولأإنالم!ةجميع!أغرزتء!وجا4محهفىعا

تدءىوامرأة"دتوص!إون"لهتقالر-لوؤت"ذت01إ-وباصانو3

ايتىاسإ"4ابا/ور!،)4إلافة!حاهمما،ا،تكل"ديقالأ-ةت(ءءاشاو3،ن"بيرما"

قف-رحتى،1،.إه4قئضرتقديمقوا،:نامصيى"برلا!إ!إ-!ما

؟مقفرةأرصافو!دأفنزلأالأرضءنا):حارماءواف-سالأءطارنزول

صوتاوص!ا؟.الحالهـذهءلىالهيشلتاخمايمفا"أوياصا"صا

مة؟صو-4وءلىء!رتماإسقأخرى.صة))حون*مربالفضاءفىينادى

.51الورإلى3-تاتالأ!وقمنأء-؟ربظإمإقيخماأهتم،أةاب

وراههمابالأجارقذفانخذأوأ،يهرت!ب!دإجاءامىإلىالرجلوظن

صار!قدوجداها!ىالوراهإلىاوؤظرانعر!ناإنوماإ):ثاان:ظرلاوهما

.اببرمد!ريمونااوصر.وا)إ-اءالرجالءنحثفودا

ونبيثفالآ)!ة،إقدروا44اللآينناؤإوأاؤ،ميذيناةصتيناماتينس

كل4ءنأليشربمارسهءايمارسونو(ا؟أنراهـثلنو!ك!ا،"إثس!ورةفى
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توصصبى،1أ!رن!اوأطفوءوأت:أولا؟ثسءنماو!مجزاوووءهسب

لساهوتممءرفىوي!رى،زدرة3.!روأءةللاذ!أانهمإلا؟كز!ولا

،ا)مدلايزهونلاإأ؟شراوخاشهءلاس-طرت!مفىو!،اطبودم2ير-كةل

عاا)*طرإ-.فأصىأأسلطاءإ"أمرصون!ة،الأضلافإخصدونولا

13!ك!يرهوولإأ-إنافىالةوةمجبونأن!مو-:دو،شرأوخيرءن!مأصافى

شىهوو-دأدراإذوءقابولأاب؟والآ-رأال!افىءند!)؟سوناأحمها

الدأه(فى-دث؟ءدلإ*جمرام!أبواابألىوأ-وزع4الآلمفانذادءق

ي!دأو4قمهتصورهو

الإأ-ان-جاةفىاتدرواأ)ةضاءقىآدؤءرعلىم!!و4القصوهذه

ةاصلر*كانوءاحسا،أ-كاء4رونهء")شاأنالإأ-انهذاصاولممماوقهره

،ذاك4ءلي3.تبأقدراأنله5ورخم،أمهتزوجوأبا.يقتلفأوديب

اعس)5فا،ء"4ضآرتمبأىةا،؟4أطرذ.5ك!لإفلاتامحاولأز4ورض!م

اإدينةإقذأالذىباودتالف!اعاقوىواالظيلافاضلاألرجلبينذمءنا

إم!اببماحلتالتى4الاررةءن"ألمه5!عص.أ؟قذهاوالذىاالرهيبالوحشءق

وهـو،ا!!دروأةضاهابيزو"ايتو،؟في-4--ابءلىذ)ي!كانة،؟تهجر

4)لأذأبأئمجرءل!يمةرأندتبطأوزء4إصطرمتبمافىءءيرصراع

بنة-".4ورقأءنيأنإفيها

أةسهلاةدرهـو*اخا!؟؟ينناالو-!ورفىا؟)342.جير،يوسز"يزلولم

.الأدثاوالإ)ءاذةذلكصورت؟(هوميروس)?سإلى

:خمقداتالمه5-ذهتطور

إلىأ-ربلء.،1ءلا(زتوس)ورص()1اإةدينإلشاءربودهـقجا.لما

نءم!صؤرنصسوالىهـو!يروس!!دأىم.ق007-والمطولد)1(

فيوو.؟اإء؟اء"د)42الآاعاىورءنهولأةرردأنوكللاهماالزمالق
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أربرابإلىأطإق؟سبو)يمت4،ا-؟لاومثالوالإ؟م!فالر!4%لاأق

الأرض4إر:-!و!،.بةالأوليالمصوداتفىساوءن)زتوس!ءنأقدم

،الزو"4والمحبةالته(سهلرب()يروحىو)ا)ةفاهرب()؟وسو

نئاتال!4شرلداةضاهاوزو-12الأرضبينيسخ()يروس)و%"ل

الما!ه(يوسز)201رأمهوءلىالأليبابإأرخرهاوآوالأرصدةيةا)مماو

من3صيرإلصاقفى!هوميروسشاركهيزيودواحنالأربابأبىإ

.رالآ)443تسإ%اانهصاصهةات

اإيلادتيلالخاهسو))قرنا،-للادز.لهادسر،11أقرنأفىو-رتوقد

محاولات؟أتوأح.!ا،أ!4ائدا)فوراتدذه)فقدمحاولات.أيضآ

يرآ5ت!ا!أدمت54!ناليلملأدهذهلوتسع!4دثزر

-بلالص!رىشاإآلودإوا!شهوفافىأو(كم!إ؟وزونأ)فةجد

أبهاءمثالءلآإاإأريعبدونأ!مؤومهعلىية*ى،قرونس-4بئءواليللاد

نأ،الحصانصورةفىله8لياإ)2ء:دلواءصانأنيةولو(الهثر)افناءا

اخاسااءتقادممرةزويمابممالأهابأسود4أا)تال1211،ثللوالأثيولى

الث"يماتهـذهء.ناأرغلإلهاأنويرى،محون8"اوت،يتوال!ون42ألآأأن

.-؟توالتب

الآللاأبا(زيوس)ينقدمق005الى-والمولود(ه.يىءنسأ!د؟

سياستك!ررجمبىيوسزإمزيزاقىصد:!ول-يثلاذء4لمه!4نةسه

-تجفىو)يمن3يف:قا:لاإم!ا:لهأنإلى.شىهكلفى)كحمأيها

.والماا!الصا!إينمهوىصف،المصيرفىإساواةبا

أنهإلأاقدمرواكلءنآرأ!ا4ستوا،45ا؟--وثناتالدياأفىو!-أن

.4فيرأ1)4إةإسةا)"صرمهدكذوءحصفلا3+ات
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؟انإ"حما،مقادسا)-اةرنافىةملانيدؤإ؟ا:ويكيةول

3-؟؟دروأنا(أيس)ءارجالأشلنص-دبا،ليفىتت!ألأينالأ-*يا

اليوم3ن!مب،نةومر!أفيمم!وسأهـلمق!مرقلإتوس)،،الملطى

/إ-لوبقوالتدقيللبحثم)1ءةوسوار3تدد!في،اةس)1أالم!ادةمباء

.اهمته،ءنمة-اؤلمن،فيهأميشالذىالما)!أ-والفىبالأرالذ!

ءلإ-4-بمونان؟علأنوماذا؟جاءأينوءن،4اطة4ءإ"تضهو3

اممالءقى4111ةوظةأوالىدةاتإلإجااجمغأةضهينور...؟هشمصا

..1()..أليإصءل+نطوىأوة-حر

وأعهسىتنىيرذوىقوم!،مقفيالراالقرتفىوفيد

الأعافالبطرأ؟ق4المثعبيمأفىالب!اةممراا:قطرو)تافد،ي!د

و!نا،ونقادة4ءنظهيةزبمارالحهإةكلممث!صاب"اول!االاوا،حلام

اليمف*4ا)مص-ريةا)خضي!توكلالرعضيةةلى؟وهكلتماءاي!هـلإضاأ

والخاوفا!وراتجحوختا*!ا؟،المبمودةالبف!هحةالآلم4حولالدائرة

كلومع)3(الإنسانتة!يرداكآ-ىبيهبلظاتاىااقودوا

الإدقهلبماونيدكاأواالتى4الوه!إيديهونا)فامم!كل!ةب!دظلموامذأ

.)،قرون!مدة

تءاإستقل)*قله.-ثالقرونهـذهكلالإزساناإقىوهـحذا

و)ن،ءقله4نعماتإلىوصل؟ا،الإيمافىالتطاعفطرةليرءىالوحى

301صأ)أماتاريخموجق)1(

.111ءلىبقأم!ااالمرجع)2(

89صللعةادالله)3(
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راحجديدةت!اؤلأتيحركءاوبمدكله!ة-ينالى!ر-4أرةى

التصطؤلاتوظلو-محطورءقدةوسير،عل!!االإجابةيطلب

و)ن،الإنسانصنعمن!القالعقاهبىوتتطور،ا،يامذت!ىكا

ةطرتهموفيءحالعقدء4تساؤلا!همكليرةماءاإلىالامثريصور

وا!!لههوا،الص*يخالو-ىإلىوصلواإذاالا،الإلهعنالبا-ثة

الحقة.العقيدةمنه

0،5
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تهـ-4ءأ

13ودلألأاقرآنأن4ا)قدقيالهضارأتأءمإ"ض?ت!دات

اطوالملاخطاثأتجاربإ-ة:مأنال!يى؟ء.قالمهـجشرورومئ

ثصهابفمامح!ط5!تا!وهـاخبير،13ةإطرو4إلاحظاأو4إا)خجر؟حلى

لن!اخأيلاز!نوالزم!تالموقعفىاجواش!اعل،در،ارماوأسو،فيا!ا

بدقة.في!افتاو-ثجيل،ا)ةجاربهذهرصديضأعلىأوظدرة4إالتجر

هذهأوالعمهذاا؟نب!دلأحدتتوةرو)نالآن-ىلأ-دقيونروا

زعوصا،وءهيرهوءدبر.ا)ر!ونهذاخالقغير4والإحماطوابخرةالقفرة

ىذ)كلمنظور!وممطو!وصا-ءب3.!ا.جا.باتهحمسااصحوو،4أيةقوا

قاطأ،-اصتفعبل،ا!!يخاا)ملثاا،ء2!تءثع،ال!شابهذا،ءين

ي!الأ"خما!الدرا-ات!دأنفى-الوصيىا)ممىضابو)*له،))هلىلد:ثج

و!برل.الهلى3المتوطشس41تتوفرالذى-ال!ا"ز4نبالإنساوالنذ-ية

في4الإزسابا)فةساء+يربطااالعالدنءنلأنه،!جمدأةأاوبالقطعلك3-إ

أوا)اصاء"اقوموحتىنطأمةذ؟4ا)مالمفىالإن!افىالأ-تجعونظم

ابير(اللئيفوهوخاقءنيعلمألا)(شه،!دكلعلىأ"أ/كبرت!ف

قياربأنييرة"14)مالمسجلأ!ىأدحضابذلكو!و.6نالقريقرر

الإذاؤلمه4-تجهءاللهأنيةرر:مه-زةبدتةا--اربا"!.و؟تاثج،،ضين11

أةمالوردودأحداثبالأءممأءص!-2ءن،فضتوالرسلياءبالأ.

يضآ.أمسجلةا-خماءيةونفيةنينقوا،ا"عدوةونتائجؤمعاىمممه-لة

االطورا"6فاربةتخضعاخمقداتالمهأن،الا!ضابهذاءإسجلهبينومن

الموحىالمعثةدأتأما،الرشرءصخءنالم!تقدأت؟أتإذاإلأ"مةا:دى

ء!دةف!ى)أهانأول"لمقم!ز-يماوأ)رسلالأنبياهب!ا-وأىىوالز،يها

http://www.al-maktabeh.com



383-

الذىالأحدألوا-دبالتهالإ؟انصبخطورو)ميرتتو)ن-ةكيراواحدة

.-اله.جالىوهـو:ىءليسع"له

اممتباأوورالو-!الا-هـ،ا)"ومإو،الملا:ءإوبالرسلوالإيمان

.4حماوتالم!

إلىوأوحينا،بصدهن5اة؟-!نرأنوحإلىةاأو-؟ايكإاوحيهاناإ)

ويوذىوأتوبىويم"وأ،سباطوت*قوب-قوإي:)ص!اء!لإبرأهيم

قبلءنءلك!صأ!قدورسلا،أزاوردأودو6-!فاوصها؟نوءارون

.)1(-تكايماموسىاللهو؟مءايكأقصم!ملمور!صلا

بالتهأءنصوالمؤءتونرة"ءناب4إأبزل؟!اا)رسولأءن

اعتاواحمعةاوقالواريص)4ءقأحدإثنأفرقلاورهإ"4و3-ته4وءلا:ر"ة

.)3(المصيرإكوإب!ارنكاغةر

إلأ؟*:دلأأبلأموا"اااءسس4!مإلى-نالواا)يلأ.تابأ!هل!قل"

.،)3(اللهدونءناباأرإ"صاإمضةاتخذولأ،شثابهؤضرل!ولأالله

دم)6الأولطاناالإفءرفهالمنز.التوحىيىأنايضآأناقماقرر؟

.نا-اهوا،سلالر-هـحم!)-انءلا4إثرا"ا4وءرةة(أءوحو

ىأوفىوةتأىقىوأءملماسأإ)؟يدءلىقد-ا)شوحيدأعى-وأذ

ا)خاسؤلاه)2ا،-ادىأوممرىا)ةالتماورءنالشظرإءسفظرف

الأمم.وهذه

فىفروأ)بمإثسكاصيىانت!خوقدأ"ضاصةحمنالا)ا"ق*ددةتد

.ظ؟أوجا4ا،طدتأءؤ-ضارةؤ.4ؤ:لمغالذىالوةمت

561-631ا"-اها(1)

46أنصأل)3(

583!رأ"ةا(2)
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مة:1(1ن5ام!ا؟وينالذ4عاقي!انيهفة::ظرواالأرضفىات-ير!أو)

ل!م؟نوما.مبم!ذ؟والله!ؤأ-%لأرضافىثاراوةوةمأيفدء:7!؟.وا

0)1(0ارفءنحرإلجغاتبرام11رستأ-ت،م!هكاؤ4أاذلك،واقءناقهءن

4أولدعأءغمأوجفىوم-مهلا-تينالهسيه!ص!ف،لوقد

.(الةثارحدالوااللهأمخيرةونتفيرببراأرأ)

نئوماببينة-ئتناهايامود):ةقالوااكو-"يىإلىقومهءودودعا

/بضاكإءارإلأنةولإن،مهين؟ؤلك!نومالكةوعن)2تنا2بتاركل

.)2(بس!وهاتئاأ)

ف!لتفش113!:كالى-ينإصأأالقرأن!ورهاخفىارةفرزفىو!

.)3((أ):للأدفى!ضلم!ايخقلمالق!اداأذأتارمبرمادرةك

لعامممصا؟ع5وق-ذون،تة:"ون4إرخإكلتإ:ونأ:-ولهوفى

.)4(000--ار!ناإهاثخمب!لتموإذا،تخلدون

أ)كلكربينوإدىأ،أطضارىالنقدماثنوا)ممبيرالظاهرالتةاوتهذا

..والا!رأحدهما/ينالارتباطانتغاءإلالهلاقسير.الديقالعفا:دى

فعمروهاالأوضفىاقواستعرهم،رالوادالصخرإواجاالذينوكأود

تتةونألألحصاأ-وهمل!مقالإذ)الاثاته!.هفى-قدءامصهورة/دتو

ونخلعوزرووء-ونجناتفى2صينة؟هاه!اونأقر3:قالأنأالاثاتإلى

أ،حرالمف...فارهينديىبااء:-الءقت!شونو،هفيموطلمعها

421-941.

ا،،د!التقدمبين-واةقوجوتءلىإذنوا-ددولهناكفليس

32-12غازر(1)

)3(6،7،8

35دو5(2)

بعدها.ماو821اءاكمر(4)
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زب!(دةأ!ةا-طوراءخ!ادبأص!!!ورهالذيالت-وءلاالع!ا؟دىوأكقدم

.رىواخضادىإطاللتطور

ياوحصارياءادا،ءم-مدمإء؟نوهو:ك!الهعلا،دلمة-ةومبل

ءةا+ديا.و--يخاتةيهتترا-خالذىالو-خهفى

.ا)تا)04الحةا؟ق!.-ففىضهوةقدون31أنأرءوو-خاءا

فصارتإصسجاالهلىإخهجاشسورولهتوفرتن!تابالترآ-ا

عله!ة،وقوأعدنينقواا)ماء4والأ-حماعانةمى!1صادينفىوتواءدهأ؟:4توا

نءيس!فدأقبءنءلاالإأساقوالا-خماعلةةسبا)صإتهيئالدوأصبح

.نلقرآباارقطإذا.4ءلمب4من!جبدراتخلال

ن؟إذاإلاوالحفارىالمادىلكطورلاصؤحالهقا؟دىالىطرر-3

حمالوأىظرفوأىو-شاأىفىيخزلةقدالو-ىأما،الإاسانءناصفع

نقص؟عنكلالواحدألالهءنزها

"لكولأ،"ا!4يخضعلأأ*ضوىوالأرآقاءالتطورتغسير-3

عرم!دءاتءنإناجالاشخلالءتالاج2ا،تلهذالازصحان)خضاع

الطلا3بمبالمةولابا)ملم)12لاصلةأءوروكاثا،وأط!الينأوالتخهصجة

.4ليا)ضاا)عحتابا-زأءفىلةاءزإلىالة-اؤلأتر"ضإة-تقد؟شهوأذا

الله.شاءإن

فبر"بممارةد
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ا!لوضوطتف!رس

23

35

26

38

43

47

.3

65

67

87

39

69

501

701

912

صوعلموا

هـت!دمه

صد:ء2"

الدرا-4هذ.4!فو!إنالأدا-4درإلى4أالإز-ا-اجة

والدينالإنىان-الأولالفصل

إوصوحاهذافىا)!لاهرأءوآالديندفأءف

بوأءثهوالدين"مدر

الإأ-انأصل

ءلي4والباكاوءصدرهالدينندصأةفىالارأه4مهاث

الوحىحالأولالإنسان4ضب

البدافىالإأ-اتحقبتة

وا)تطورزهانلإوائاالد-فىأثاألا)ف

ءلا*)اءارآ

تطور)41نظرةقد

لتطورانوء!4

الإلهىا"ثهـجاأسلوب

الإنسافىيعال!ضأسلوب

"؟ا)قدو؟يةاالهدالفاط*تقدفىصوءا)تطورشد-لاالةاالفصل

ا)بدافتالإن!انمهققدات

الأساعاير

يةطهل!وا

؟4القدأطضاراتلدوصو?متق!اتفىالتطورية؟ظرفقد

http://www.al-maktabeh.com
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صة!ولأ

135

13!

915

166

173

175

176
181

602

921

222

225

227

023
235

237

923

243

عشولموا

ءمتقداتصوهفىالهقا:دتطوريةأظرنقد-الرابمالةكل

ت!نسالمهندماه

.!نمرلمهاءءاةراتتةدص

!نس1،5تدءاءءهتةداتفىالآراءءناثة

ال!لمى.واإنعاقتينس511م!تتدات

معتة-دات!وءفىا)فاورنظريةنة!-الخامىأفصلا

الهةودقدماه

ال!نودءفدءاات.تقد

الطيعىيئلها

ابرهص4يانةاله

اجماوعصقيايرااصل

زءوذ؟و4اهطتا

ءتقدات!وهفىالتةاورية؟ظرفد-ا-ادصا)افصل

إ"هـبا.قدما

أصحيحةائة:دةا)ءنا)مربانرراف

بى4الهرإ*تقداتات!دد

الساخ))فصل

اميناقدءاه".تقداتء!رفىالتماور"نونةد

ا)قداىالص!ة!ينعنداشراخواأ"بادات

ا)،امقالفصل

الةرستدماءصو?متقداتفىات!ورايةأظرأقد

ء!ردهاءحا)فارعه:4ا،!داتفىبهاقشاعناصر

زواد-ت+خصيةة

":قىالزراد"العبدةأ-س

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ص
247

351

257
.ء3
265

267
272
278
282
286

)!3آ،أتر

8--كه

عصولموا

الإثسدعلىالزرادشذؤتماور

ت!تفولماا

4بدلمزا

التاسعافملأ

ابليين11م!خمقداتشوءفىالأدياتأ،ءلا?قارنقد

هيد4

.3وببعض)خكونباا؟ء4ءلازت!

العاشرالفصل

إو؟اناتدما.معتقدات!وءفىالأديانمقارنةعلىاءنقد

للأوير4-ضورم

بهمضهمولكلن!الآا4علاتةتصور

المعتقداتهذ.طور

تمةظ

الموشو،تفهرس

نمىبمص.،!،82"-(9-؟نمىططا-؟لنربرحوادمزشة

http://www.al-maktabeh.com
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